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รายงานการพัฒนา
เพ่ือความยั่งยืน 2564

ธนาคารแหงความยั่งยืน





ธนาคารแหงความย่ังยืน

ธนาคารกสิกรไทยดําเนินธุรกิจตามครรลอง
ของการเปนธนาคารแหงความยั่งยืน ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการตนทุนที่เหมาะสม
เพื่อเสริมสรางความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ดวยยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจที่ทําใหบรรลุเปาหมาย
ในการเจริญเติบโตและสรางผลตอบแทนอยางยั่งยืนในระยะยาว
การดําเนินงานตามแนวทางของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้

ไดถูกปลูกฝงและหลอหลอมในทุกกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
จนเปนกรีน ดีเอ็นเอ ขององคกรที่อํานวยประโยชนสงูสุด

ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
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ธนาคารกสิกรไทย มุงมั่นเปนกลุมธุรกิจทางการเงิน
ที่ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม กาวทันการเปล่ียนแปลง 

ผานการผสมผสานการใชเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย 
เพื่อสงมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 

และสรางความยั่งยืนแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

วิสัยทัศน

คานิยมหลัก

เพื่อเพิ่มอํานาจใหทุกชีวิตและธุรกิจของลูกคา
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ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารแหงความยั่งยืน

Highly Commended in
Sustainability Awards

เปนปที่ 3
(2561 - 2562, 2564)

หุนย่ังยืน
ไดรับเปนปที่ 6

(2558, 2560 - 2564)

ใบรับรอง 100 Certif icate
ไดรับคัดเลือก

เปนหน่ึงใน 100 บริษัท
ที่โดดเดนดานส่ิงแวดลอม
สังคม และธรรมาภิบาล

6 ปติดตอกัน
(2559 - 2564)

การรับรองการปลอย
กาซเรือนกระจกเทากับศูนย 
ธนาคารพาณิชยแหงแรก

ในประเทศไทยท่ีไดรับการรับรอง
4 ปติดตอกัน

(2561 - 2564)

ดัชนีชี้วัดดานความย่ังยืน
Carbon Disclosure Project

(CDP)
ไดรับการประเมินผล

ในระดับ A- (Leadership Level)
(2562, 2564)

รางวัล Sustainability Award
ประเภท Gold Class

ในกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร
(2564)

ดัชนี FTSE4Good
Emerging Index
ไดรับคัดเลือก

เปนสมาชิก 6 ปติดตอกัน
(2559 - 2564)

MSCI ESG Ratings ท่ีระดับ AA
ซึ่งถือวาเปนระดับผูนํา

ในการดําเนินการดานส่ิงแวดลอม
สังคม และธรรมาภิบาล

ในกลุมธนาคารของตลาดเกิดใหม

Bloomberg
Gender-Equality Index (GEI)

บริษัทไทยแหงแรก
ที่ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิก

4 ปติดตอกัน
(2562 - 2565)

ดัชนีแหงความย่ังยืน
Dow Jones Sustainability

Indices (DJSI)
ธนาคารไทยแหงแรกในประเทศไทย

และอาเซียนท่ีไดรับคัดเลือก
เปนสมาชิก 6 ปติดตอกัน

(2559 - 2564)

Highly Commended in



สารบัญ

006 สารจากคณะกรรมการธนาคาร

008 สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร

010 ขอมูลธนาคารกสิกรไทย

012  ยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจ 

016 ธนาคารกสิกรไทย
กับการพัฒนาอยางยั่งยืน

018 การพัฒนาอยางยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย

030 การกําหนดประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ

036 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

042 มิติเศรษฐกิจ

044 การกํากับดูแลกิจการ

046 หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

052 การบริหารจัดการความเสี่ยง

058 นวัตกรรมและบริการทางการเงิน

073 การใหสินเชื่อและการลงทุน

ดวยความรับผิดชอบตามเกณฑ

ดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล

084 การรักษาความปลอดภัย

และความเปนสวนตัวของขอมูล

092 การบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืน

096 มิติสังคม 

098 การสรางการเขาถึงบริการทางการเงิน

และการใหความรูทางการเงิน

108 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

124 การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน

128 การดําเนินงานดานสังคม

138 มิติสิ่งแวดลอม

140 การเปดเผยขอมูลทางการเงิน

ที่เกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force 

on Climate-related Financial Disclosures: TCFD)

166 การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของธนาคาร

174 ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

186 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

191 ดัชนีขอมูลตามกรอบการรายงาน
GRI STANDARDS

198 การรายงานตามหลักการธนาคารที่รับผิดชอบ
(UN Principles for Responsible Banking)

208 การปฏิบัติตามขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ

212 รางวัลและการประเมิน
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

214 การรับรองจากหนวยงานภายนอก



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 006สารจากคณะกรรมการธนาคาร



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 007สารจากคณะกรรมการธนาคาร

GRI 102-14, GRI 102-15

ธนาคารกสิกรไทยเชื่ออย่างย่ิงว่าความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานตามครรลองของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน รวมถึง 

การก�ากับดแูลกิจการทีดี่และการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม เพ่ือความสมดลุทัง้ในมติเิศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม  

จนกลายเป็นจิตวิญญาณและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งของธนาคาร รวมทั้งการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

และสังคม ช่วยน�าพาธนาคารบรรลุเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี และเป็นกลไก

ส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต

ในปีที่ผ่านมา นอกจากการเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แล้ว ท่ัวโลกยังเผชิญความเสี่ยงเก่ียวกับ 

สภาวะโลกรวนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�าคัญและได้อนุมัติให้ธนาคารประกาศ

ความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สอดคล้องกับท่ีธนาคารร่วมเป็นผู้พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือส่งต่อโลกที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป ตลอดจนตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ขององค์การสหประชาชาติและความตกลงปารีส 

คณะกรรมการธนาคารทุกท่านได้มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลธนาคารด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต  

และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม ร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานของธนาคารให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง 

ตามกฎหมาย รวมทั้งได้อนุมัติยุทธศาสตร์ เป้าหมายและนโยบายการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 

ครอบคลมุนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนและการบรหิารความเสีย่งท้ังในด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล  

(ESG) ท่ีรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้ปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีค�านึงถึง 

ความเสี่ยงและโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของธนาคารมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผล บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ สร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืนและสมดุลในทุกมิติ อ�านวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

เพื่อให้ธนาคารวัฒนาสถาพรสืบไป 

ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการธนาคารทกุท่าน ขอขอบคณุทีท่่านได้มอบความเชือ่มัน่และความไว้วางใจต่อธนาคารกสกิรไทย 

ด้วยดีเสมอมา

สารจากคณะกรรมการธนาคาร

(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)
ประธานกรรมการ



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 008สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 009สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

GRI 102-14, GRI 102-15, GRI 102-20

(นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยค่อยฟื้นตัวดีขึ้น แต่ยังเป็นการฟื้นตัวท่ีไม่กระจายตัวไปยังทุกภาคส่วนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูงจากการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ส่งผลให้เป็นข้อจ�ากัดในการกลับสู่วิถีชีวิตและการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติได้ 

จากการท่ีคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และนโยบายการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร เพ่ือขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
บนครรลองของหลกัการธนาคารแห่งความย่ังยืน ควบคูไ่ปกับการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีการบรหิารความเสีย่งและการบรหิารจดัการต้นทุนท่ีเหมาะสม  
โดยด�าเนินยุทธศาสตร์การเพ่ิมอ�านาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการท�างานที่ส�าคัญเพ่ือสร้างคุณค่าทางธุรกิจ 
ด้วยหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การให้บริการท่ีเบ็ดเสร็จตอบโจทย์ทุกด้านของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม 
ทกุท่ีทกุเวลา การค�านึงถึงความต้องการของลกูค้าและสงัคม การเป็นผูใ้ห้บริการท่ีได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้า ซึง่ประสานการท�างานร่วมกันระหว่าง
ธนาคารกสิกรไทย บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ธุรกิจสตาร์ทอัพ พันธมิตรทางธุรกิจ และร่วมกับกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในโลกธุรกิจท่ีมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นตัวน�า พร้อมกับการป้องกันภัยทางไซเบอร์และการรักษา
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า เพ่ือสามารถให้บริการลูกค้าด้วยความปลอดภัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับพฤติกรรม 
ผู้บริโภคและบริบทการด�าเนินธุรกิจยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขตในปัจจุบัน 

ธนาคารด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์เพ่ือการเติบโตทางธุรกิจและตอบโจทย์ลูกค้าอันประกอบด้วยการเป็นผู้น�าในการให้บริการช�าระเงิน 
ในทุกแพลตฟอร์มดิจิทัลและรองรับทุกประเภทของการช�าระเงินใน Ecosystem ของลูกค้า การยกระดับการปล่อยสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคล  
การขยายบริการด้านการลงทุนและการรับประกันภัยไปยังลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการ การเจาะตลาดและขยายการเติบโตทางธุรกิจในประเทศ 
ภูมิภาค AEC+3 การยกระดับประสบการณ์บริการและการขายผ่านการประสานการให้บริการ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานเพ่ือสร้างคุณค่า 
ท่ีมากขึ้น การเคารพสิทธิมนุษยชน การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน ตลอดจนการบริหารจัดการงานทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถยกระดับขีดความสามารถ สร้างศักยภาพเพื่อการแข่งขันในระยะยาว สร้างมูลค่า
ที่มีความหมายและยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีความหมายต่อสังคม 

นอกจากน้ี ธนาคารยังร่วมเป็นผู้พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคณะกรรมการธนาคาร 
ได้อนุมัติความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จากการด�าเนินงานของธนาคาร (ขอบเขตที่ 1 และ 2) รวมถึงสนับสนุนด้านการเงิน 
และการลงทุนเพ่ือความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 1 - 2 แสนล้านบาทภายในปี 2573 อีกท้ังก�าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์
ในพอร์ตโฟลิโอของธนาคารให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้า
และสังคมเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจ Net Zero Economy และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและบทบาท  
Chief Environmental Officer ได้ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานของธนาคารในการวางแผนและขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ 
มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการตั้งส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง โดยยังคง 
เป็นการตั้งส�ารองบนหลักความระมัดระวังและสอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละขณะ อีกทั้งมีการด�าเนินการเชิงรุกในการให้ความช่วยเหลือลูกค้า 
ผ่านมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ สถานะ 
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยยังคงแข็งแกร่งและเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

จากการด�าเนินงานทั้งหมดนี้  ธนาคารยังได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในการได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีชี้วัด 
ด้านความย่ังยืนทีส่�าคัญมากมาย อนัสะท้อนถึงจติวิญญาณและวฒันธรรมองค์กรทีเ่ข้มแขง็ของธนาคารกสกิรไทยในการเป็นธนาคารแห่งความย่ังยืน
ของประเทศไทยและของโลกอย่างเต็มภาคภูมิ 

ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับธนาคารกสิกรไทยด้วยดีเสมอมา



ขอมูลธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
เปนหน่ึงในธนาคารพาณิชยขนาดใหญของไทย 

ดําเนินธุรกิจตามครรลองของการเปนธนาคารแหงความย่ังยืน 
ภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง 

และการบริหารจัดการตนทุนท่ีเหมาะสม
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 ธนาคารกสิกรไทยเปนหน่ึงในธนาคารพาณิชยขนาดใหญของไทย 
ดําเนินธุรกิจตามครรลองของการเปนธนาคารแหงความยั่งยืน ภายใต
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการบริหารจัดการ
ตนทุนท่ีเหมาะสม โดยดําเนินยุทธศาสตรการยึดลูกคาเปนศูนยกลาง 
มีผลการดําเนินงานท่ีเติบโต และสรางผลตอบแทนอยางย่ังยืน
ในระยะยาว เพ่ืออํานวยประโยชนสูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 ธนาคารกสิกรไทยกอตั้งเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2488 ดําเนินธุรกิจ
มากวา 70 ป ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย 
และธุรกิจเก่ียวเน่ืองตามที่ไดรับอนุญาตไวในพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัตหิลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ 
และประกาศท่ีเก่ียวของ ปจจบุนัธนาคารมีบรษิทัในกลุมธรุกิจทางการเงิน
43 บริษัท มีเครือขายการใหบริการในประเทศ 839 สาขา กระจาย
อยูทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศไทยและตางประเทศ 17 แหง ใน 8 ประเทศ 
โดยสํานักงานใหญตั้งอยู ที่กรุงเทพมหานคร มีพนักงานจํานวน 
31,706 คน* มีเครือขายทางการเงินที่สามารถใหบริการไดอยาง
ครบวงจร สอดคลองกบัความตองการและไลฟสไตลของลกูคา ทัง้ธุรกิจ
การธนาคาร ธุรกิจจัดการกองทุน การวิจัยเศรษฐกิจการเงิน ธุรกิจ
นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงธุรกิจ
เชาซือ้รถยนตและลีสซิง่ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม
ผานการมอบประสบการณที่ดีที่สุดภายใตปณิธาน บริการทุกระดับ
ประทับใจ

 
* จํานวนพนักงานประกอบดวย พนักงานธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย 
 และกลุมบริษัทใหบริการสนับสนุนงานตอธนาคารกสิกรไทย

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
 • กอตั้งเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2488 
 • เปนกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีสามารถใหบริการทางการเงิน

ไดอยางสมบูรณแบบและครบวงจร เพ่ือตอบสนองทุกความ
ตองการของลูกคา

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด
 • กอตั้งเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2535 
 • เปนผูเชีย่วชาญดานการจัดการกองทนุของประเทศไทยทีด่าํเนิน

ธุรกิจใหบริการครบวงจร ทั้งกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล 
และกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกลูกคาประเภทบุคคล บริษัท 
กองทุน มูลนิธิ ธนาคารพาณิชย ภาครัฐ รวมถึงผูลงทุนสถาบัน
ตางประเทศขนาดใหญ 

บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด
 • กอตั้งเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2537 
 • ใหความรูดานเศรษฐกจิ ธุรกิจ การเงินการธนาคาร แกพนักงาน 

ลูกคา และประชาชนท่ัวไป รวมทั้งสรางขอมูลทางวิชาการ
ที่ถูกตองทันสมัยและใชประโยชนไดอยางกวางขวาง เพ่ือ
ประชาสัมพันธและเผยแพรชือ่เสียงทางวิชาการในฐานะบริษทั
ของธนาคารกสิกรไทย 

GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7
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บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
 • กอตั้งเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2545
 • ใหบรกิารดานการลงทุนในตลาดทุนและตลาดตราสารอนุพันธ

ครบวงจร ทั้งบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริการดาน
วาณิชธนกิจและบทวิเคราะหการลงทุนเชิงลกึ ดวยแหลงขอมลู
และทีมนักวิเคราะหที่มีประสบการณ

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด
 • กอตั้งเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2547
 • ใหบริการทางการเงินสําหรับอุตสาหกรรมรถยนตอยางครบ

วงจร และหลากหลาย ตัง้แตการบรกิารสนิเชือ่เชาซือ้รถยนตกับ
บคุคลท่ัวไปและนิตบิคุคล สนิเช่ือเชาซือ้รถยนตเพ่ือการพาณิชย
สําหรับลูกคาฟลีท เพ่ือใชในกิจการและบริการทางการเงิน 
สินเช่ือเพ่ือผูแทนจําหนายรถยนต เพ่ือจัดหารถยนตสําหรับ
การจําหนาย อีกท้ังยังมีบริการสินเช่ือรถชวยได (แบบโอนเลม
ทะเบียนรถยนตและแบบจํานําทะเบียนรถยนต) สาํหรับบคุคล
ทั่วไปและนิติบุคคลที่ครอบครองรถยนตที่ปลอดภาระหน้ีและ
ตองการเงินสดเพ่ือเสรมิสภาพคลอง โดยผลติภณัฑทางการเงิน
ของบรษิทักําลงัเตบิโตตามความตองการของตลาดอยางตอเน่ือง 

บริษัท แฟคเตอรี แอนด อีควิปเมนท กสิกรไทย จํากัด
 • กอตั้งเมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2533 
 • ใหบริการทางการเงินในรูปแบบลีสซิ่งประเภทเครื่องจักรและ

อปุกรณตาง  ๆโดยเปนการใหบรกิารแบบครบวงจรทัง้ 3 บรกิารหลัก 
ไดแก บริการสินเช่ือเชาซื้อ บริการสัญญาเชาทางการเงิน 
และบริการสัญญาเชาดําเนินการแกลูกคานิติบุคคลและกลุม
ผูประกอบการท่ีประกอบธุรกิจการคาการพาณิชยและการผลิต
ในอุตสาหกรรมทุกประเภท และเปนตัวกลางในการเช่ือมโยง
ระหวางกลุมลูกคาท่ีเปนผูจําหนายเคร่ืองจักรกับกลุมลูกคา
ที่ตองการหาแหลงเงินทุนเพ่ือใชในการซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณในการดําเนินธุรกิจ และมุ งมั่นการใหสินเช่ือแก
ภาคอุตสาหกรรมท่ีใชอุปกรณ และเคร่ืองจักรพลังงานทดแทน

กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป
 • เพ่ือรองรับยุทธศาสตรทางธุรกิจเทคโนโลยีและความตองการ

ของลูกค า ท่ี เปลี่ยนแปลงไปอย างมีนัยสําคัญจากการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมนําพาใหธนาคาร
สามารถรับมือและแขงขันในทุกมิติจากการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยทีางการเงินในตลาดโลก ประกอบดวย 6 บรษิทั ไดแก 

 

  บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุป เซเครเทเรียต จํากัด
  • กอตั้งเมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 
  • ทําหนาท่ีวางแผนและติดตามการทํางานของกลุมบริษัท 

กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ ป สนับสนุนการจัดการ
ดานการเงินและดานบุคลากร และประสานงานการทํางาน
รวมกันระหวางกลุมบริษัทและธนาคารกสิกรไทย

  บริษัท กสิกร แล็บส จํากัด 
  • กอตั้งเมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 
  • ทําหนาท่ีคนควาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ที่เปน

ประโยชนตอระบบธนาคารและเศรษฐกิจแบบดิจิทัล 
สรางและทดลองระบบตนแบบกอนประยุกตใช เพ่ือ
การขยายผลบนผลิตภัณฑของธนาคารกสิกรไทย

  บริษัท กสิกร ซอฟต จํากัด 
  • กอตั้งเมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 
  • ทําหนาท่ีออกแบบและสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือรองรับความตองการทางธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย 
และรองรับการนํานวัตกรรมมาใช ในธนาคารให มี
ความรวดเร็วและคุณภาพสูงสุด

  บริษัท กสิกร อินฟรา จํากัด 
  (ชื่อเดิม บริษัท กสิกร โปร จํากัด)
  • กอตั้งเมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2558
  • ทาํหนาท่ีบรหิารจดัการโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การทดสอบ และการปฏิบตักิารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคาร ทั้งในสวนท่ีมีการสรางข้ึนใหม 
สวนท่ีมีการเปล่ียนแปลง ตลอดจนดูแลรักษาโครงสราง
พ้ืนฐานใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

  บริษัท กสิกร เซิรฟ จํากัด 
  • กอตั้งเมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2536
  • ทําหนาท่ีสนับสนุนการทํางานของกลุ มบริษัทท้ังทาง

ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบ 
และการปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  บริษัท กสิกร เอกซ จํากัด 
  • กอตั้งเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560
  • ทาํหนาท่ีดาํเนินธุรกิจแบบนอกกรอบ (Divergent Business 

Model) เพ่ือคนหาแหลงรายไดใหมจากอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-Curve) ทีแ่ตกตางไปจากธุรกรรมด้ังเดิมของธนาคาร

   GRI 102-2



ยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจ

ขอมูลธนาคารกสิกรไทย รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 012

 ธนาคารจัดแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 18 สายงาน 
โดยมีสายงาน Corporate Strategy and Innovation ทําหนาท่ีกําหนด
ทิศทางและยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ โดยคํานึงถึงการสงเสริม
ภาพลักษณองคกรและการประสานงานในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไดแถลงยุทธศาสตร
ดังกลาวใหผูมีสวนไดเสียทราบเปนประจําทุกป
 
ยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจ (The K-Strategy)

 ธนาคารกําหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจ
สูการเปนธนาคารแหงความย่ังยืน (Bank of Sustainability) ภายใต
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงและการบริหารจัดการ
ตนทุนท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความย่ังยืนท้ัง 3 มติ ิอนัไดแก สิง่แวดลอม
สงัคม และธรรมาภิบาล เพ่ือใหบรรลคุวามมุงหมายในการเพ่ิมอาํนาจให
ทุกชีวิตและทุกธุรกิจของลูกคา (To Empower Every Customer’s Life 
and Business) ดวยแนวทางการใหบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จตอบโจทยทกุดาน
ของลูกคาไดอยางครอบคลุมทกุท่ีทกุเวลา รวมท้ังคํานึงถึงความตองการ
ของลกูคาและสังคม เพ่ือเปนผูใหบรกิารท่ีไดรบัความไววางใจจากลูกคา 
ภายใตแบรนดหน่ึงเดียวในช่ือธนาคารกสิกรไทย (KASIKORNBANK) 
ซึ่งประสานการทํางานรวมกันระหวางธนาคารกสิกรไทย บริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจสตารทอัพ และพันธมิตรทางธุรกิจ 
 การดําเนินงานตามยุทธศาสตรธนาคารแหงความย่ังยืนดังกลาว 
ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาขีดความสามารถ
การแขงขนัในโลกธุรกจิทีม่นีวัตกรรมทางเทคโนโลยเีปนตวันาํ (Beyond
Banking and Innovation) เพ่ือตอยอดการดําเนินธุรกิจธนาคาร
แบบเดิมให สามารถตอบโจทย การให บริการท่ีสอดคล องกับ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผูบรโิภค และสภาพแวดลอม 
โดยกําหนดยุทธศาสตรทางธุรกิจที่สําคัญ ดังน้ี 
 • เปนผูนาํในการใหบรกิารชําระเงินทางดิจทิลัในทกุแพลตฟอรม

ดิจิทัลและรองรับทุกประเภทของการชําระเงินใน Ecosystem 
ของลูกคา โดยมุงพัฒนานวัตกรรมการรับชําระเงินรูปแบบ
ใหมทัง้ในประเทศและระหวางประเทศ ทีต่อบโจทยลกูคาธุรกิจ
และลูกคาบุคคลไดครบวงจรและมีความปลอดภัยเช่ือถือได 
นอกจากน้ี ยังใชประโยชนจากการจัดเก็บขอมูลการใชบริการ
เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีเหมาะสม

 • ยกระดับการปลอยสนิเชือ่ธรุกจิและสนิเชือ่บคุคล โดยนาํขอมลู
ธุรกรรมทางการเงินของลูกคาและคู ค าในหวงโซ  ธุรกิจ
มาวิเคราะหและคัดกรองลูกคาท่ีมีความสนใจและมีศักยภาพ
ในการชําระหน้ี เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการ
ของลูกคาในชองทางท่ีเหมาะสม เพ่ือบริหารจัดการตนทุนและ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสทิธิภาพ

 • ขยายบริการดานการลงทุนและการรับประกันภัยไปยังลูกคา
ที่ยังไมเคยใชบริการน้ี สําหรับลูกคาธุรกิจและลูกคารายใหญ
มีผู ดูแลความสัมพันธในการใหคําปรึกษาดวยแนวทาง
การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง และประสานความรวมมือภายใน
กลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย รวมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจของธนาคาร สวนลูกคารายเล็ก ธนาคารไดพัฒนา
แพลตฟอรมที่อํานวยความสะดวกในการลงทุนดวยตนเอง
และมีข อมูลประกอบการตัดสินใจให ลูกค าได ศึกษา
อยางเพียงพอบนตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ

 • เจาะตลาดและขยายการเติบโตทางธุรกิจในประเทศภูมิภาค 
AEC+3 ดวยกลยุทธการเขาถึงลกูคาใน 3 แนวทาง ประกอบดวย
(1) รุกขยายสินเชื่อใหกับลูกคาธุรกิจ (Aggressive Play)
โดยอาศัยความไดเปรียบดานความสัมพันธที่มีกับลูกคา
ธนาคาร โดยเฉพาะลูกคาไทย-จีน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และกลุมลกูคาธุรกิจทองถ่ินขนาดใหญในประเทศภูมภิาค AEC
(2) ขยายฐานลูกคาผานความรวมมือกับพันธมิตรธนาคาร
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Mass Acquisition Play) และ
การพัฒนาชองทางดิจิทัลในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ในประเทศภูมภิาค AEC ซึง่เบือ้งตน มุงเนนลกูคาในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเปนตลาดหลัก และ (3) พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีทีร่องรบัการใหสนิเชือ่ดจิทิลั (Disruptive 
Play) โดยประมวลขอมูลลูกคาจากการทําธุรกรรมรวมกับ
พันธมติรของธนาคารและการทาํธุรกรรมทางการเงินในธนาคาร 
ซึง่มกีารพัฒนาความสามารถของเคร่ืองมอืการจัดการความเส่ียง 
และสามารถตอยอดเปนธุรกิจ Lending-as-a-service ทั้งใน
สาธาณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

GRI 102-10, GRI 102-26, GRI 103-1, GRI 103-2
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ยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจ (The K-Strategy)

Vision

Purpose      
Customer
Promise        

K-Culture       

Leadership

To Empower Every Customer’s Life and Business

PURPOSEFUL and PRACTICAL LEADERSHIP

 Total Solution  Attentive & Inclusive Any Time & Any Where Trustworthy

A PIONEER FOR THE BETTER, A STEP AHEAD FOREVER

Customer at Heart  /  Collaboration  /  Agility  /  Innovativeness  /  Integrity

BANK of SUSTAINABILITY
“KASIKORNBANK aims to be the most innovative, proactive, 

and customer centric financial institution, delivering world class financial services 
and sustainable value for all stakeholders by harmoniously combining technology and talent”

KASIKORNBANK Vision, Purpose and Culture

Purpose      

Sustainable 
Development

       

Growth 
Strategy

Key
Capabilities

To Empower Every Customer’s Life and Business

K-Strategy aims to be sustainable and the most customer-empowerment bank

8 TRANSFORMATION JOURNEYS

Strengthen Harmonized Sales and Service Experience

Improve Value-Based Productivity

Dominate Digital 
Payment

Reimagine Commercial 
& Consumer Lending

Democratize 
Investment & Insurance

Penetrate 
Regional Market

1. Ecosystem Partnership 
& Harmonized Channel

5. Data Analytics

2. Intelligent Lending

6. Cyber Security

3. Proactive Risk & 
Compliance Management

7. Performing Talent and 
Agile Organization

4. Regional Payment 
& Settlement

8. Modern World Class 
Technology Capability

Sustainability

 ESG Beyond Banking & Innovation Strong Brand

   GRI 102-6, GRI 102-10, GRI 103-1, GRI 103-2
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 • ยกระดับประสบการณบริการและการขาย ผานการประสาน
การใหบริการอยางไรรอยตอระหวางชองทางบริการของ
ธนาคารกับพันธมิตร เพ่ือใหลูกคาทําธุรกรรมไดทุกท่ีทุกเวลา 
ดวยรูปแบบบริการและการขายท่ีเหมาะสมกับความตองการ
ของลูกคาแตละราย 

 ขณะเดียวกัน ธนาคารยังมีแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานแบบ End-to-End เพ่ือพัฒนาบริการท่ีมีคุณคาเพ่ิมสําหรับ
สงมอบใหแกลูกคา โดยเนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล ขอมูล การเงิน และเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันในระยะยาวอยางตอเนื่องตามโครงการ 
Transformation ทั้ง 8 โครงการ ดังน้ี 
 1. การรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการสราง Ecosystem 

ควบคูกับการพัฒนาชองทางการขายและใหบรกิารของธนาคาร 
เพ่ือสงมอบประสบการณที่ดีที่สุดใหกับลูกคา 

 2. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเสนอสินเชื่อใหตรงกับความตองการ
ของลูกคาแตละราย

 3. การระบุความเส่ียงดานตาง ๆ  ทีอ่าจเกิดขึน้และกําหนดแนวทาง
การปองกันในเชิงรุก 

 4. การพัฒนาบริการรับชําระเงินระหวางประเทศ
 5. การพัฒนาความสามารถในการวเิคราะหขอมลู เพ่ือเพ่ิมโอกาส

ทางธุรกิจ และประสิทธิภาพการดําเนินงาน
 6. การรักษาความปลอดภัยดานไซเบอร 
 7. การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพ่ือมุ งสู การเปน Agile

Organization
 8. การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเปนผูใหบริการทางการเงิน

ชั้นนําในระดับภูมิภาค 
 ทัง้น้ี ธนาคารมีแนวทางการขับเคล่ือนสูความสําเร็จ ดวยการกําหนด
แนวปฏิบตัทิีเ่ปนรปูธรรมและมคีวามตอเนือ่ง รวมทัง้ใหความสาํคัญกับ
คุณลักษณะการเปนผูนํา (Purposeful and Practical Leadership) 
และวัฒนธรรมองคกรธนาคารกสิกรไทย (K-Culture) เพ่ือหลอมรวม
เปนทัศนคติและพฤติกรรมของคนในองคกรท่ีมุงสูเปาหมายเดียวกัน 
ดวยคานิยมท่ียึดถือลูกคาคือหัวใจ (Customer at Heart) ปฏิบัติงาน
อยางวองไวคลองตัว (Agility) รวมมือรวมใจ (Collaboration)
สรรคสรางอยางย่ังยืน (Innovativeness) และยึดมั่นในจริยธรรม
(Integrity) ควบคูไปกับการสรางแบรนดที่แข็งแกรงบนความคาดหวัง
และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไดแก ลูกคา 
สาธารณชน นักลงทุน องคกรตาง ๆ สื่อสารมวลชน รวมถึงพนักงาน
ของธนาคาร

 
* CCLMVI คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ยุทธศาสตรการเปนธนาคารแหงภูมิภาค
(The Regional Digital Bank)

 ธนาคารยังคงเดินหนายุทธศาสตรเพ่ือยกระดับการเปนธนาคาร
แหงภูมภิาค (The Regional Digital Bank) ผานกลยุทธการขยายธุรกจิ
สูภูมิภาค 3-Track Regional Digital Expansion โดยแบงการดําเนิน
ธุรกิจออกเปน 3 แนวทาง คือ 

 1. การขยายธุรกิจธนาคารท่ัวไป
   (Conventional Expansion)
  ธนาคารยังคงขยายเครือขายและการใหบริการของธนาคาร

ในภูมิภาค AEC+3 โดยมีแผนขยายธุรกิจในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งในป 2564 ธนาคาร
ไดยกระดับเครือขายการบริการในเมืองโฮจิมินห สาธารณรัฐ
สงัคมนิยมเวียดนาม จากสํานักงานผูแทนเปนสาขาตางประเทศ 
รวมถึงมแีผนลงทนุในธนาคารทองถ่ินในสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี
ทีค่าดวาจะเสร็จสิน้ในป 2565 ทัง้น้ี ธนาคารชะลอแผนการลงทุน
ธนาคารทองถิน่ในสาธารณรฐัแหงสหภาพเมียนมา โดยตดิตาม
สถานการณการเมืองในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
อยางใกลชิด

 2. การขยายธุรกิจธนาคารดิจิทัล (Digital Expansion) 
ธนาคารเพ่ิมการใหบริการในชองทางดิจิทัลในกลุมประเทศ
เปาหมาย CCLMVI* ไดแก
1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: 

• โครงการแอพพลิเคชั่นกระเปาเงินบนโทรศัพทมือถือ 
(QR KBank) โดยยังคงพัฒนาและยกระดับการให
บริการใหตอบโจทยความตองการของลูกคาและ
รานคามากข้ึน เชน การโอนเงินระหวางประเทศ เปนตน

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา: 
• โครงการสินเชื่อสวนบุคคล Salary Advance ผาน

ชองทางโมบายแอพพลิเคชั่นของพันธมิตร Wing 
• โครงการใหบริการลูกคาผูประกอบการผานชองทาง

อินเทอรเน็ตแบงกิ้ง (KBank Connect) ขณะเดียวกัน
ในป 2565 ธนาคารมีแผนที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่น
กระเปาเงินบนโทรศัพทมือถือ

GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 102-10
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3. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม: 
• ธนาคารพัฒนาชองทางการใหบรกิารในรูปแบบดจิทิลั 

ไมวาจะเปนแอพพลิเคชั่นการใหบริการธนาคาร
บนโทรศัพทมือถือ (K PLUS) การใหบริการลูกคา
ผูประกอบการผานชองทางอินเทอรเน็ต (KBank 
Connect) และการใหบริการจายเงินใหแกลูกคา
ผูประกอบการผานเครือ่งรบัชาํระเงินทางอเิลก็ทรอนกิส 
EDC (Electronic Data Capture) โดยธนาคารไดพัฒนา
ชองทางดิจิทัลเหลาน้ีใหพรอมตอการใหบริการต้ังแต
ป 2565 เปนตนไป เพ่ือมุงสูการเปนธนาคารดิจิทัล

4. ในระดับภูมิภาค AEC: 
• ธนาคารพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานภายใน เพ่ือ

รองรับการใหบริการโอนเงินและชําระเงินอยางไร
ขอบเขตสําหรับทุกกลุมลูกคาในภูมิภาค (Borderless 
Payments for All) โดยจะเร่ิมใหบรกิารโอนเงินรายยอย
ระหวางประเทศ (Low Value Transaction) ทีเ่รียกเก็บ
อัตราคาธรรมเนียมตํ่าและเพ่ิมความสะดวกในการทํา
ธุรกรรม

 3. การขยายธุรกิจธนาคารดวยการเปนสวนหนึ่งของ
ระบบนิเวศทางธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศ
เปาหมาย CCLMVI (Industry Solutions and 
Ecosystem Expansion)

   ธนาคารสรางความรวมมือกับพันธมิตรในแตละประเทศ 
เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจของธนาคารในแตละดาน ไมวา
จะเปนพันธมิตรในกลุมสถาบันการเงิน กลุม Tech Partner 
และกลุมใหบริการ e-Commerce ตางๆ โดยในป 2564 
ธนาคารรวมมือกับพันธมิตรสถาบันการเงิน ธุรกิจใหบริการ 
e-Commerce เพ่ือดําเนินโครงการนํารองการพิจารณา
ใหสินเชื่อรายยอยทางดิจิทัล (Retail Digital Lending) 
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

   เพ่ือเปาหมายทางยุทธศาสตรการเปนธนาคารแหงภูมภิาค 
และการมุงเปน Regional Life Platform of Choice ของลูกคา
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคผานชองทางดิจิทัลและโมบาย
โซลูชั่น บริษัท กสิกร วิชั่น จํากัด ในฐานะท่ีเปน Investment 
Holding Company ภายใตธนาคารกสิกรไทยจะเปนผูจัดหา 
หรือ Scouting Innovation, Tech Partner และบุคลากร
ที่มีศักยภาพดานเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาและยกระดับการให
บริการของธนาคารในกลุมประเทศ CCLMVI โดยปจจุบัน
ไดจดัตัง้ Innovation Lab แลวใน 5 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย 
ประเทศอิสราเอล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) 

 ในป 2564 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จํากัด หรือ 
ไคไทหยินหาง (จงก๋ัว) ธนาคารพาณิชยทองถ่ินจดทะเบียนในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ยังคงยึดมั่นในการใหบริการลูกคาท้ังลูกคาบรรษัท
และลูกคาบุคคลอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนการใหบริการท้ังในรูปแบบ
ออฟไลนและออนไลน เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา
ทีเ่ปลีย่นไปในยคุภาวะปกติแบบใหม (New Normal) ในสวนของลกูคา
บรรษัท ธนาคารใหบริการ Value Chain Financing ใหแกบริษัทชั้นนํา
ของทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากน้ี ธนาคาร
ไดพัฒนาระบบคูคาแบบออนไลน (Online Supply Chain) รวมกับ
ธนาคารคูคาเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในดานการจัดการ
เอกสารและการบันทึกลูกหน้ี รวมถึงการขอเบิกเงินกูผานระบบออนไลน 
 ธนาคารยังไดขยายฐานลูกคาไปสูกลุมลูกคาบุคคลมากขึ้น 
โดยในปนี้ ธนาคารรวมกับธนาคารคูคาเพ่ือปลอยสินเช่ือใหแกลูกคา
บุคคล เพ่ือใหลูกคาบุคคลสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึน 
อีกท้ัง ยังชวยตอบสนองความตองการในการจับจายใชสอยของลูกคา
อยางครบวงจร และธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑและระบบภายใน
ธนาคาร ที่ทําใหสามารถปลอยสินเชื่อใหแกลูกคาบุคคลดวยความ
สามารถของธนาคารเอง เพ่ือเปนการยกระดับการใหบรกิารของธนาคาร
ในรูปแบบออนไลนไดอยางเต็มรูปแบบ โดยธนาคารรวมกับบริษัท 
กสิกร วิชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ในการออกแบบระบบใหมี
ความยืดหยุน เพ่ือใหธนาคารสามารถเช่ือมตอกับแพลตฟอรมตางๆ ได 
และสามารถเขาถึงลูกคาไดทั่วถึงและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

การประเมินผลการดําเนินงาน

 ธนาคารกําหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะ
กรรมการธนาคาร (Board of Directors KPIs) โดยใชบาลานซสกอร
การดเปนเคร่ืองมือในการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และจัดทํา
แผนท่ียุทธศาสตรตลอดจนกําหนดตัวชี้วัดท่ีมุงเนนความสําเร็จทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยาวท่ีสําคัญท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย มุมมอง
ดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมองดานกระบวนการภายใน 
และมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนาอยางย่ังยืน และถายทอด
ตัวชี้วัดนี้ไปยังผูบริหารระดับสูงจนถึงระดับปฏิบัติการของสายงาน
ตางๆ ของธนาคาร เพ่ือใหยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจท่ีคํานึงถึง
ปจจัยดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล มีความสอดคลอง
และถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกร โดยมีทีมบาลานซ
สกอรการดของสวนกลางและตัวแทนของแตละสายงานรวมกัน
จัดทําและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในแตละมุมมอง และถายทอด
ตัวชี้วัดความสําเร็จเปนลําดับขั้น ตั้งแตระดับประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ระดับกรรมการผูจัดการ ระดับผูบริหารสายงาน และผูมีสวนเก่ียวของ 
พรอมติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว

   GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 103-3



ธนาคารกสิกรไทย
กับการพัฒนาอยางยั่งยืน

018 การพัฒนาอยางยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย

030 การกําหนดประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ

036 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
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ธนาคารดําเนินธุรกิจตามครรลองของการเปนธนาคารแหงความยั่งยืน 
ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการ
ธนาคารไดประกาศนโยบายการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนต้ังแต
ป 2557 และไดพจิารณาทบทวนเปนประจําทกุป เพือ่ใหทกุหนวยงานของธนาคาร
นําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมีโครงสรางการบริหารงานดานการพัฒนา
อยางยัง่ยืนเปนฟนเฟองหลักในการขบัเคล่ือนและถายทอดเปาหมายการพัฒนา
อยางย่ังยืนสูการปฏิบัติในสายงานตางๆ อยางถูกตอง และชวยบูรณาการ
แผนการดําเนินงานใหมีความเช่ือมโยงสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
เพื่ออํานวยประโยชนสูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

ในป 2564 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดนําเสนอนโยบายการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืนตอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณา
ทบทวนและอนุมัติ โดยปรับเปล่ียนนโยบายใหมีความเปนปจจุบัน และ
ประกาศความมุงมั่นในการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (Net Zero 
Commitment) ดวยเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยจาก
การดําเนินงานของธนาคาร (ขอบเขตที่ 1 และ 2)* ภายในป 2573 (ค.ศ. 2030) 
รวมท้ังกําหนดเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยในพอรต
โฟลิโอของธนาคารใหสอดคลองกับเปาหมายของประเทศไทย และจะเรง
ดําเนินการในสวนท่ีเปนไปไดใหรวดเร็วขึ้น ซึ่งธนาคารจะประเมินโอกาส
ทางธุรกิจอยางตอเนื่องเพ่ือดําเนินงานอยางทันทวงทีสอดคลองกับเทคโนโลยี 
กฎระเบียบตางๆ รวมท้ังสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีวิวัฒนาการตลอดเวลา 
เพ่ือรวมบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนสภาพภูมอิากาศ ตอบสนองเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคการ
สหประชาชาติ และความตกลงปารีส (Paris Agreement) นอกจากนี้ ยังปรับ
นโยบายใหมีความชัดเจนมากขึ้นจากเดิม 10 ประเด็นเปน 12 ประเด็น ดังนี้

การพัฒนาอยางยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย

* ขอบเขตที่ 1 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาจากกิจกรรมตางๆ ขององคกรโดยตรง (Direct Emissions) ไดแก การเผาไหมของเครื่องจักร การใชพาหนะขององคกร (ที่องคกรเปนเจาของเอง) 
การใชสารเคมีในการบําบัดนํ้าเสีย การรั่วซึม/รั่วไหล จากกระบวนการหรือกิจกรรม เปนตน 
ขอบเขตที่ 2 ปริมาณกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน (Energy Indirect Emissions) ไดแก การซื้อพลังงานมาใชในองคกร ไดแก พลังงานไฟฟา พลังงานความรอน พลังงานไอนํ้า เปนตน

GRI 102-12, GRI 102-26
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นโยบายการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน  

เปาหมาย

ความมุงมั่น

การเปนธนาคาร
ที่รับผิดชอบเพ่ือสราง

ผลตอบแทนอยางย่ังยืน

การเปนพลเมือง
ที่รับผิดชอบ

เพื่อสรางสังคมที่ยั่งยืน

กรอบและนโยบาย
การดําเนินงาน
ดานการพัฒนา
อยางย่ังยืน

เศรษฐกิจ

• การดําเนินธุรกิจ
 ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
•  การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง 
 โดยสรางสรรคนวัตกรรม
 ทางการเงินท่ีตอบโจทย
 ทุกดานของลูกคา
•  การบริหารความเส่ียง
 อยางมีประสิทธิภาพ 
 และพิจารณาประเด็น
 ดานส่ิงแวดลอม สังคม 
 และธรรมาภิบาล
•  การใหบริการแกลูกคา
 อยางเปนธรรม
 และรักษาความปลอดภัย
 และความเปนสวนตัว
 ของขอมูลลูกคา

• การสรางการเขาถึงบริการ 
 ทางการเงิน และการให
 ความรูทางการเงิน
• การเปนท่ีทํางานท่ีดีที่สุด
 สําหรับการทํางาน 
 การเรียนรูและการเปนผูนํา 
 ดวยการปลูกฝงคานิยม
 กรีน ดีเอ็นเอ และสราง
 ใหพนักงานมีความพรอม
 ตออนาคต
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
 และความแตกตางหลากหลาย 
• การพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
 และดําเนินกิจกรรม
 ดานส่ิงแวดลอม สังคม 
 และสาธารณประโยชน

เรามุงมั่นที่จะบรรลุหลักการ 
ESG เพื่อเปนธนาคาร

ที่มีสํานึกรับผิดชอบในหนาที่

เรามุงมั่นพัฒนาความสัมพันธ
อันดีกับพนักงานและชุมชน 
เพื่อสรางความม่ังคั่งผาสุก
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

สังคม 

การเปนผูพิทักษและรักษา
สิ่งแวดลอมเพื่อสราง
สังคมการปลอยกาซ

เรือนกระจกสุทธิเปนศูนย

เรามุงมั่นที่จะพิทักษรักษา
สิ่งแวดลอมและลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• การเปนธนาคารท่ีปลอย
 กาซเรือนกระจกสุทธิจาก
 การดําเนินงานของธนาคาร
 เปนศูนยภายในป 2573 
 (ค.ศ. 2030)
• การลดปริมาณกาซเรือนกระจก
 ในพอรตโฟลิโอของธนาคาร
 ใหสอดคลองตามเปาหมาย
 ของประเทศไทย และดําเนินการ
 ลดปริมาณกาซเรือนกระจก
 ในภาคอุตสาหกรรม 
 ที่มีนัยสําคัญในมิติของสัดสวน
 การปลอยกาซเรือนกระจก
 และการปลอยสนิเช่ือใหเรว็ท่ีสดุ
 ภายในป 2593 (ค.ศ. 2050)
• การเปนผูนําดานนวัตกรรม
 การใหสินเช่ือที่เปนมิตรตอ
 สิ่งแวดลอมในประเทศไทย
• การใหบริการท่ีมากกวา
 บริการทางการเงิน 
 เพ่ือสนับสนุนการลด
 การปลอยกาซเรือนกระจก
 ในประเทศไทย

สิ่งแวดลอม

ธนาคารใหความสําคัญกับ
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development
Goals: SDGs) ขององคการ
สหประชาชาติ โดยลําดับความสําคัญ
ตามประเด็นสาระสําคัญของธนาคาร 
เพ่ือสรางคุณคาอยางย่ังยืน
ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
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เปาหมายและผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน

 ธนาคารกําหนดดัชนวัีดผลการปฏิบตังิานประจําปของคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors KPIs) โดยใชบาลานซสกอรการดเปนเคร่ืองมอื
ในการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบตั ิและกําหนดตัวช้ีวัดท่ีมุงเนนความสําเร็จทัง้ 4 ดาน ประกอบดวย มมุมองดานการเงิน มมุมองดานลูกคา มุมมอง
ดานกระบวนการภายใน และมมุมองดานการเรียนรูและการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือใหยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจทีค่าํนึงถึงปจจยัดานส่ิงแวดลอม 
สงัคม และธรรมาภิบาลมคีวามสอดคลองและถูกขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกร โดยมีการถายทอดตัวชีวั้ดความสําเร็จเปนลําดับขัน้ ตัง้แตระดับ
ประธานเจาหนาท่ีบรหิาร ระดับกรรมการผูจดัการ ระดับผูบรหิารสายงาน และผูมสีวนเก่ียวของพรอมตดิตามผลการดําเนินงานใหบรรลตุามเปาหมายท่ีวางไว

 
* ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกคา (Net Promoter Score: NPS) ของภาพรวมธนาคารไดมาจากการทําวิจัยโดยวาจางบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ในการเก็บและวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือปองกันไมใหลูกคาใหคะแนน โดยเกิดความอคติ (Bias) กับธนาคาร ซึ่งการเก็บขอมูลลูกคาไดมีการกระจายตัวอยางตามสัดสวนของประชากรจริง เพ่ือใหสะทอนภาพตลาดของลูกคาสถาบันการเงิน
 ในประเทศไทยใหมากท่ีสุด รวมไปถึงยังเก็บขอมูลในจํานวนตัวอยางท่ีเพียงพอตอการอานผลตามหลักทางสถิติ
** การเก็บขอมูลลูกคาบน Online Survey Platform เพ่ือวัดผล NPS ชองทางโมบายแบงก้ิง ซึ่งเปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับลูกคาผูที่ใชงานสมารทโฟนและใชแอพพลิเคชั่นบนมือถืออยูเปนประจํา 
 โดยไดวาจางบริษัทท่ีมีความชํานาญในการเก็บขอมูลลูกคาบนแอพพลิเคชั่นตางๆ แลวนําผลมาวิเคราะหภายในธนาคารเพ่ือความรวดเร็วในการรายงานและติดตามผลอยางตอเน่ือง

นโยบายการดําเนนิงาน
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

เปาหมายระยะยาว
ป 2565 - 2568

เปาหมายป 2564 ผลการดําเนินงานป 2564

มิติเศรษฐกิจ: การเปนธนาคารท่ีรับผิดชอบเพื่อสรางผลตอบแทนอยางยั่งยืน

การดําเนินธุรกิจ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี

•  ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
ในระดับ “ดีเลิศ” โดยหนวยงาน
ภายนอก

•  ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
ในระดับ “ดีเลิศ” โดยหนวยงาน
ภายนอก

• ผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” จาก
โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

• ผลการประเมินระดับ “ดีเย่ียม” จาก
 โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชมุ
 ผูถือหุน โดยสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• ไมมีคําเตือนหรือผลการตรวจสอบ
ทีม่นียัสําคัญจากหนวยงานกํากับดแูล

•  ไมมีคําเตือนหรือผลการตรวจสอบ
ทีม่นียัสําคัญจากหนวยงานกํากับดแูล

•  ไมมีคําเตือนหรือผลการตรวจสอบ
ที่มีนัยสําคัญจากหนวยงานกํากับดูแล

การยึดลูกคา
เปนศูนยกลาง 
โดยสรางสรรค
นวัตกรรม
ทางการเงิน
ท่ีตอบโจทย
ทุกดานของลูกคา

•  ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกคา 
(Net Promoter Score: NPS) 
ระดับภาพรวมธนาคารเพ่ิมขึ้น
อยางตอเน่ืองและสูงท่ีสุด
ของกลุมธรุกิจธนาคารในประเทศไทย 

•  ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกคา 
(Net Promoter Score: NPS) 
สูงท่ีสุดของกลุมธุรกิจธนาคาร
ในประเทศไทย

•  ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกคา* 
(Net Promoter Score: NPS) 
อยูที่ระดับ 63

• ความเปนผูนําดานดิจิทัลแบงกิ้ง 
(NPS ชองทางโมบายแบงก้ิง) 
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองและสูงท่ีสุด 
ของกลุมธุรกิจธนาคาร
ในประเทศไทย

•  ความเปนผูนําดานดิจิทัลแบงกิ้ง 
(NPS ชองทางโมบายแบงก้ิง) 
สูงท่ีสุดของกลุมธุรกิจธนาคาร
ในประเทศไทย 

•  ความเปนผูนําดานดิจิทัลแบงกิ้ง** 
(NPS ชองทางโมบายแบงก้ิง) 
อยูที่ระดับ 83 ซึ่งจัดอยูในกลุมผูนํา
ที่มีคะแนน NPS สูงสุดของธุรกิจ
ธนาคารในประเทศไทย

• จํานวนผูใชบริการ K PLUS 
30.7 ลานคน

•  จํานวนผูใชบริการ K PLUS 
17.5 ลานคน

•  จํานวนผูใชบริการ K PLUS 
17.1 ลานคน

• การรักษาสัดสวนปริมาณเร่ือง
รองเรียนตอจํานวนธุรกรรม
ของธนาคารท่ีเติบโตขึน้อยางตอเน่ือง

•  การรักษาสัดสวนปริมาณ
เร่ืองรองเรยีนตอจํานวนธุรกรรม
ของธนาคาร อยูที่รอยละ 0.0020

• การรักษาสัดสวนปริมาณ
เร่ืองรองเรียนตอจํานวนธุรกรรม
ของธนาคาร โดยมีสัดสวนปริมาณ
เร่ืองรองเรียนอยูที่รอยละ 0.0006

GRI 103-2, GRI 103-3
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นโยบายการดําเนนิงาน
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

เปาหมายระยะยาว
ป 2565 - 2568

เปาหมายป 2564 ผลการดําเนินงานป 2564

• ปริมาณธุรกรรมของลูกคาบริษัท
บนระบบ K-Cash Connect Plus 
จํานวน 78.2 ลานธุรกรรม

•  ปริมาณธุรกรรมของลูกคาบริษัท
บนระบบ K-Cash Connect Plus 
จํานวน 53.8 ลานธุรกรรม

• ปริมาณธุรกรรมของลูกคาบริษัท
บนระบบ K-Cash Connect Plus 
จํานวน 60.7 ลานธุรกรรม

- • ภาพลักษณของธนาคาร
ในระดับภมูภิาค (KBank Regional 
Branding): จาํนวนผูตดิตาม
ในโซเชยีลมเีดีย 1.5 ลานคน

• ภาพลักษณของธนาคาร
ในระดับภูมิภาค (KBank Regional 
Branding): จํานวนผูติดตาม
ในโซเชียลมีเดีย 2.3 ลานคน

การบริหาร
ความเสี่ยง
อยางมีประสิทธิภาพ 
และพิจารณาประเด็น
ดานสิ่งแวดลอม สังคม
และธรรมาภิบาล

• การรายงานเก่ียวกับการติดตาม
ดานการบริหารและการระบุ
ความเส่ียงเปนไปตามขอกําหนด
ทางกฎหมาย โดยมีการดํารง
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
ตามกฎหมายตอสินทรัพยเส่ียง* 
เปนไปตามหลักเกณฑ Basel III 
และเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ

• การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1
ตามกฎหมายตอสินทรัพยเส่ียง*
เปนไปตามหลกัเกณฑ Basel III
และเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ

• อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
ตามกฎหมายตอสินทรัพยเส่ียง* 
อยูที่รอยละ 16.49
(อัตราสวนเงินกองทุนข้ันต่ํา 
รวมเงินกองทุนสวนเพ่ิมที่ตองดํารง
สําหรับเงินกองทุนช้ันท่ี 1 
อยูที่รอยละ 9.5)

• การนําเสนอโครงการ Project Finance 
 และคําขอสินเช่ือเชิงพาณิชย
ของลูกคาผูประกอบการขนาดกลาง
ขึ้นไป รอยละ 100 ผานกระบวนการ
พิจารณาเครดิตตามประเด็น
ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) 

• การนําเสนอโครงการ Project Finance 
 และคําขอสินเช่ือเชิงพาณิชย
ของลูกคาผูประกอบการขนาดกลาง
ขึ้นไป รอยละ 100 ผานกระบวนการ
พิจารณาเครดิตตามประเด็น
ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) 

• การนําเสนอโครงการ Project Finance 
 และคําขอสินเช่ือเชิงพาณิชย
ของลูกคาผูประกอบการขนาดกลาง
ขึ้นไป รอยละ 100 ผานกระบวนการ
พิจารณาเครดิตตามประเด็น
ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) 

• ธนาคารประเมินความเส่ียง
ดาน ESG ครอบคลุมรอยละ 100 
ของการบริหารงานหวงโซอุปทาน 
(กลุมคูคา Tier 1 และ 2)

• จํานวนคูคารอยละ 100 รับทราบ
ตามจรรยาบรรณคูคา โดยระบุ
ประเด็นดานส่ิงแวดลอม สังคม 
แรงงาน และสิทธิมนุษยชน

•  จํานวนคูคากลุม Tier 1 และ 2 
รอยละ 100 ไดรับการประเมิน
ความเส่ียงคูคาประจําป

• จํานวนคูคารอยละ 100 รับทราบ
ตามจรรยาบรรณคูคา โดยระบุ
ประเด็นดานส่ิงแวดลอม สังคม 
แรงงาน และสิทธิมนุษยชน

•  จํานวนคูคากลุม Tier 1 และ 2 
รอยละ 100 ไดรับการประเมิน
ความเส่ียงคูคาประจําป

การใหบริการ
แกลูกคา
อยางเปนธรรม 
และรักษา
ความปลอดภัย
และความเปนสวนตัว
ของขอมูลลูกคา

• ไมมีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตาม
เกณฑทางการ (Non-compliance) 
อยางมีนัยสําคัญ** ที่เก่ียวของกับ
ดาน Market Conduct

• ไมมีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตาม
เกณฑทางการ (Non-compliance) 
อยางมีนัยสําคัญ ที่เก่ียวของกับ
ดาน Market Conduct

• ไมมีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตาม
เกณฑทางการ (Non-compliance) 
อยางมีนัยสําคัญ ที่เก่ียวของกับ
ดาน Market Conduct

• เพ่ิมการใหความรูและความเขาใจ
ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย
และความเปนสวนตัวของขอมูล
ใหกับผูเก่ียวของที่มีความเส่ียงสูง
และผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ ไดแก 
คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน 
ลูกคา และคูคา นอกจากน้ี ยังเนน
ในเร่ืองของการสรางพฤติกรรมและ
ปลูกฝงพนักงานดานความปลอดภัย
ไซเบอร เพ่ือมุงสูวัฒนธรรมองคกร
ดานความปลอดภัยไซเบอรที่ดี

• เพ่ิมการใหความรูและความเขาใจ
ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย
และความเปนสวนตัวของขอมูล
ใหกับผูเก่ียวของท่ีมีความเส่ียงสูง
และผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ ไดแก 
คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน 
ลูกคา และคูคา นอกจากน้ี ยังเนน
ในเร่ืองของการสรางพฤติกรรมและ
ปลูกฝงพนักงานดานความปลอดภัย
ไซเบอร เพ่ือมุงสูวัฒนธรรมองคกร
ดานความปลอดภัยไซเบอรที่ดี

• เพ่ิมการใหความรูและความเขาใจ
ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย
และความเปนสวนตัวของขอมูล
ใหกับผูเก่ียวของท่ีมีความเส่ียงสูง
และผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ ไดแก 
คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน 
ลูกคา และคูคา นอกจากน้ี ยังเนน
ในเร่ืองของการสรางพฤติกรรมและ
ปลูกฝงพนักงานดานความปลอดภัย
ไซเบอร เพ่ือมุงสูวัฒนธรรมองคกร
ดานความปลอดภัยไซเบอรที่ดี

- • ปริมาณเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับ
การเสนอขายผลิตภัณฑที่ไมถูกตอง 
อยูที่รอยละ 0.01

• ปริมาณเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับ
การเสนอขายผลิตภัณฑที่ไมถูกตอง 
อยูที่รอยละ 0.001

 
* ของกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
** นัยสําคัญ หมายถึง การถูกเปรียบเทียบปรับหรือกลาวโทษจากธนาคารแหงประเทศไทยตามเกณฑ Market Conduct
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ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอยางย่ังยืน รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 022

นโยบายการดําเนนิงาน
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

เปาหมายระยะยาว
ป 2565 - 2568

เปาหมายป 2564 ผลการดําเนินงานป 2564

มิติสังคม: การเปนพลเมืองท่ีรับผิดชอบเพื่อสรางสังคมท่ีย่ังยืน  

การสรางการเขาถึง
บริการทางการเงิน 
และการใหความรู
ทางการเงิน

 • การสนับสนนุสนิเช่ือใหลกูคาใหม
ทีเ่ขาถึงโอกาสทางการเงินยาก 
โดยมจีาํนวนเติบโตเพ่ิมขึน้ 3 เทา

 จากป 2564 ในอกี 5 ปขางหนา*

- -

• การใหความรูทางการเงิน
 แกผูดอยโอกาส 
 จํานวน 58,000 คนตอป

• การใหความรูทางการเงิน
แกผูดอยโอกาส 

 จํานวน 4,600 คนตอป

•  การใหความรูทางการเงิน
แกผูดอยโอกาส จํานวน 15,473 คน

การเปนท่ีทํางาน
ท่ีดีท่ีสุดสําหรับ
การทํางาน การเรียนรู 
และการเปนผูนํา
ดวยการปลูกฝง
คานิยม กรีน ดีเอ็นเอ
และสรางใหพนักงาน
มีความพรอม
ตออนาคต

•  ธนาคารไดรับรางวัลความเปนเลิศ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ

•  ธนาคารไดรับรางวัลความเปนเลิศ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ

• รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบ
กิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธ 
และสวัสดิการแรงงานจากกระทรวง
แรงงานเปนปที่ 16 ติดตอกัน

• รางวัล EXCELLENCE IN 
LEADERSHIP DEVELOPMENT

  (Gold Level)
ดานการพัฒนาความเปนผูนํา 
(Talent Development Journey)

• รางวัล EXCELLENCE IN 
 INNOVATIVE USE OF HR TECH 

(Bronze Level) ดานการใชนวัตกรรม
ของ HR Technology 

•  ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการ
 เลือกปฏิบัติและการใชความรุนแรง
ขึ้นสูกระบวนการศาล

•  ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการ
 เลือกปฏิบัติและการใชความรุนแรง
ขึ้นสูกระบวนการศาล

• ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการ
 เลือกปฏิบัติและการใชความรุนแรง
ขึ้นสูกระบวนการศาล

•  จํานวนพนักงานภายในท่ีเติมเต็ม
เพ่ือทดแทนตําแหนงงานท่ีวาง
ในองคกรรอยละ 80

•  จํานวนพนักงานภายในท่ีเติมเต็ม
เพ่ือทดแทนตําแหนงงานท่ีวาง
ในองคกรรอยละ 80

• จํานวนพนักงานภายในท่ีเติมเต็ม
เพ่ือทดแทนตําแหนงงานท่ีวาง
ในองคกรรอยละ 79

•  อัตราสวนผูบริหารเพศหญิง
ในองคกรไมนอยกวารอยละ 45

•  อัตราสวนผูบริหารเพศหญิง
ในองคกรไมนอยกวารอยละ 45

• อัตราสวนผูบริหารเพศหญิง
 ในองคกรรอยละ 61

•  ระดับความผูกพันตอธนาคาร
รอยละ 77

•  ระดับความผูกพันตอธนาคาร
 รอยละ 77

• ระดับความผูกพันตอธนาคาร
รอยละ 77

 
* เปาหมายใหม
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ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอยางย่ังยืน รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 023

นโยบายการดําเนนิงาน
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

เปาหมายระยะยาว
ป 2565 - 2568

เปาหมายป 2564 ผลการดําเนินงานป 2564

• รกัษาระดับของ HCROI* ใหเทากับ
หรอืมากกวา 4.05

• รกัษาระดับของ HCROI* ใหเทากับ
หรอืมากกวา 4.05

• ระดับของ HCROI* เทากับ 4.21

• คาเฉล่ียการพัฒนาและฝกอบรม
ของพนักงานตอคนเทากับ 
40 ชั่วโมงตอปตอคน

• คาเฉล่ียการพัฒนาและฝกอบรม
ของพนักงานตอคนเทากับ 
40 ชั่วโมงตอปตอคน

• คาเฉล่ียการพัฒนาและฝกอบรม
ของพนักงานตอคนเทากับ 
37.4 ชั่วโมงตอปตอคน

•  จํานวนการขาดงานของพนักงาน
ธนาคารไมเกิน 1 วัน

•  จํานวนการขาดงานของพนักงาน
ธนาคารไมเกิน 1 วัน

•  จํานวนการขาดงานของพนักงาน
เทากับ 0.67 วัน

การเคารพ
สิทธิมนุษยชน
และความแตกตาง
หลากหลาย 

•  ธนาคารจัดใหมีการประเมิน
ความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมทุกกิจกรรม คิดเปน
รอยละ 100 ของธนาคารกสิกรไทย
และกิจการรวมคาของธนาคาร

•  ธนาคารจัดใหมีการประเมิน
ความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมทุกกิจกรรม คิดเปน
รอยละ 100 ของธนาคารกสิกรไทย
และกิจการรวมคาของธนาคาร

•  ธนาคารจัดใหมีการประเมิน
ความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมทุกกิจกรรม คิดเปน
รอยละ 100 ของธนาคารกสิกรไทย
และกิจการรวมคาของธนาคาร

การพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน 
และดําเนินกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม สังคม 
และสาธารณประโยชน

•  จํานวนช่ัวโมงจิตอาสาของพนักงาน
300,000 ชั่วโมงตอป

•  จํานวนช่ัวโมงจิตอาสาของพนักงาน
300,000 ชั่วโมงตอป

•  จํานวนช่ัวโมงจิตอาสาของพนักงาน 
210,937 ชั่วโมง

•  จํานวนบุคคลที่ไดรับประโยชน
จากการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
900,000 คนตอป

•  จํานวนบุคคลที่ไดรับประโยชน
จากการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
400,000 คนตอป

•  จํานวนบุคคลที่ไดรับประโยชน
จากการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
714,965 คน

 
* HCROI = Human Capital Return on Investment
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ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอยางย่ังยืน รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 024

นโยบายการดําเนนิงาน
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

เปาหมายระยะยาว
ป 2565 - 2568

เปาหมายป 2564 ผลการดําเนินงานป 2564

มิติสิ่งแวดลอม: การเปนผูพิทักษและรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางสังคมการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย 

การเปนธนาคารท่ีปลอย
กาซเรือนกระจกสุทธิ
จากการดําเนินงาน
ของธนาคารเปนศูนย
ภายในป 2573 
(ค.ศ. 2030)

• การปลอยกาซเรือนกระจกลดลง 
รอยละ 21 (เทียบกับปฐาน 2563)

• การปลอยกาซเรือนกระจกลดลง 
รอยละ 4.2 (เทียบกับปฐาน 2563)

• การปลอยกาซเรือนกระจกลดลง 
รอยละ 7.79  (เทียบกับปฐาน 2563)

การลดปริมาณ
กาซเรือนกระจก
ในพอรตโฟลิโอของ
ธนาคารใหสอดคลอง
ตามเปาหมาย
ของประเทศไทย 
และดําเนินการลด
ปริมาณกาซเรือนกระจก
ในภาคอุตสาหกรรม
ท่ีมีนัยสําคัญในมิติ
ของสัดสวนการปลอย
กาซเรือนกระจก
และการปลอยสินเชื่อ
ใหเร็วที่สุดภายใน
ป 2593 (ค.ศ. 2050)

• การควบคุมปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากพอรตอุตสาหกรรม
โรงไฟฟาของธนาคารใหเปนไปตาม
แผนกลยุทธ sector strategy*

- -

• สัดสวนสินเช่ือที่สนับสนุน
ใหกับโรงไฟฟาถานหิน
ในพอรตโฟลิโอลดลงรอยละ 70 

 ภายในป 2568 
(เทียบกับปฐาน 2564)*

- -

 
* เปาหมายใหม
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ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอยางย่ังยืน รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 025

นโยบายการดําเนนิงาน
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

เปาหมายระยะยาว
ป 2565 - 2568

เปาหมายป 2564 ผลการดําเนินงานป 2564

การเปนผูนํา
ดานนวัตกรรม
การใหสินเชื่อท่ีเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม
ในประเทศไทย

•  การสนับสนุนสินเช่ือพลังงาน
ทดแทนโดยมีสวนแบงการตลาด
ของกําลังการผลิต (เมกะวัตต) 
รอยละ 15 ของตลาดในประเทศ 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก
ของประเทศไทย 

•  การสนับสนุนสินเช่ือพลังงาน
ทดแทนโดยมีสวนแบงการตลาด
ของกําลังการผลิต (เมกะวัตต) 
รอยละ 15 ของตลาดในประเทศ 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก
ของประเทศไทย 

•  การสนับสนุนสินเช่ือพลังงานทดแทน
โดยมีสวนแบงการตลาด
ของกําลังการผลิต (เมกะวัตต) 
รอยละ 16 ของตลาดในประเทศ 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก
ของประเทศไทย

• อัตราการเติบโตของสินเช่ือ
ที่สงเสริมการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม (สินเช่ือคงคางจาก
ปฐาน 2564) อยูที่รอยละ 10 ตอป

• อัตราการเติบโตของสินเช่ือ
ที่สงเสริมการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม (สินเช่ือคงคางจาก
ปฐาน 2564) อยูที่รอยละ 10 ตอป

• อัตราการเติบโตของสินเช่ือ
ที่สงเสริมการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม (สินเช่ือคงคางจาก
ปฐาน 2564) อยูที่รอยละ 15

•  ธนาคารสนับสนุนกิจกรรม
เพ่ือสิ่งแวดลอม สังคม
และความย่ังยืนในดานตางๆ 
ผานการกูยืมและ/หรือการออก
ตราสารหุนกู (Bond) 

 ดานส่ิงแวดลอม สังคม และ
 ความย่ังยืนโดยใหมีจํานวนหุนกู
 คงคาง 100 - 300 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ

•  ธนาคารสนับสนุนกิจกรรม
เพ่ือสิ่งแวดลอม สังคม
และความย่ังยืนในดานตางๆ 
ผานการกูยืมและ/หรือการออก
ตราสารหุนกู (Bond) 

 ดานส่ิงแวดลอม สังคม และ
 ความย่ังยืนโดยใหมีจํานวนหุนกู
 คงคาง  100 - 200 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ

•  ธนาคารสนับสนุนกิจกรรม
เพ่ือสิ่งแวดลอม สังคม
และความย่ังยืนในดานตางๆ 
ผานการออกหุนกูเพ่ือความย่ังยืน 
(Sustainability Bond) โดยมีจํานวน
หุนกูคงคาง 282 ลานเหรียญสหรัฐฯ

•  ธนาคารสนับสนุนสินเช่ือพลังงาน
ทดแทนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
มากกวารอยละ 5 ของสินเช่ือ
กลุมลูกคาธุรกิจในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

•  ธนาคารสนับสนุนสินเช่ือพลังงาน
ทดแทนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
มากกวารอยละ 5 ของสินเช่ือ
กลุมลูกคาธุรกิจในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

•  ธนาคารสนับสนุนสินเช่ือพลังงาน
ทดแทนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
อยูที่รอยละ 8 ของสินเช่ือ
กลุมลูกคาธุรกิจในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

• การสนับสนุนสินเช่ือสําหรับ
โครงการอสังหาริมทรัพย
เพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Building) 
เพ่ือใหมีสัดสวนของสินเช่ือดังกลาว
ตอสินเช่ือรวมของกลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย เพ่ิมขึ้นจาก
รอยละ 6.3 (จากป 2563) 
เปนรอยละ 10 (ป 2568)*  

- -

การใหบริการท่ีมากกวา
บริการทางการเงิน 
เพื่อสนับสนุน
การลดการปลอย
กาซเรือนกระจก
ในประเทศไทย

• ระดับความพึงพอใจในการใชบริการ 
Beyond banking solution 
คิดเปนรอยละ 80* 

- -

 
* เปาหมายใหม

   GRI 103-2, GRI 103-3
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โครงสรางการบริหารงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ธนาคารวางโครงสรางการบริหารงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยคณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
ทาํหนาท่ีดแูลการดาํเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึง่มกีารจดัประชมุทกุไตรมาสเพือ่กาํหนดแนวทางพิจารณาทบทวน ตดิตามผลการดาํเนินงาน 
และรายงานตอคณะกรรมการธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน โดยมีประธานเจาหนาท่ีบริหาร
เปนประธาน เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ภายใตกรอบนโยบายการดําเนินงานดานการพัฒนา
อยางย่ังยืน โดยมีภารกิจในการกําหนดกรอบและแผนงาน การกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน
ใหสอดคลองตามหลักการ ขอกําหนด และมาตรฐานดานการพัฒนาอยางย่ังยืนในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งจัดประชุมทุกไตรมาส
เพ่ือกําหนดแนวทาง พิจารณาทบทวน ติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานตอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการธนาคาร
ตอไป และมีสวนการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน สํานักเลขานุการบริษัทซึ่งอยู ในสายงานเลขาธิการองคการ ทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน 
และประสานงานรวมกับคณะทํางานดานการพัฒนาอยางย่ังยืนจากฝายงานตางๆ ภายในธนาคารเพ่ือรวมกันดําเนินงานตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด ใหบรรลุเปาหมายและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

สํานักเลขานุการบริษัท

สวนการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน

ฝายสื่อสารและองคการสัมพันธ

สวนบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม

พิจารณาอนุมัตินโยบายการดําเนินงาน 
ดานการพัฒนาอยางย่ังยืน

• ทบทวนแนวปฏิบัติ/ใหความเห็นและขอเสนอแนะ
• ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน
• ผลักดันการมีสวนรวมของพนักงาน
• ดูแลการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน

• พิจารณาเห็นชอบกรอบการดําเนินงาน
 และแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน
• พิจารณาเห็นชอบนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด
 ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน 
• ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานความย่ังยืน
• พิจารณาการส่ือความดานการพัฒนาอยางย่ังยืนท้ังภายใน
 และภายนอกธนาคาร ตลอดจนการเปดเผยขอมูลตามกรอบ
 และมาตรฐานดานความย่ังยืนในระดับประเทศและระดับสากล

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะอนุกรรมการ
พัฒนา

เพื่อความยั่งยืน

สายงาน
เลขาธิการองคการ

GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-20, GRI 102-26
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ในป 2564 คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ 
(Strategic Direction) ที่สําคัญเพ่ือตอบสนองเปาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืน ดังน้ี 
 1. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกรอบและนโยบายการดําเนินงาน

ดานการพัฒนาอยางย่ังยืน ดงัปรากฏในแผนภาพหนา 18 - 19
 2. อนุมัติการประกาศความมุงมั่นในการปลอยกาซเรือนกระจก

สุทธิเปนศูนย (Net Zero Commitment) ไดแก
 • ธนาคารกสิกรไทยมุงมั่นที่จะดําเนินการเพ่ือเพ่ิมอํานาจ

ใหทุกชีวิตและธุรกิจของลูกคา และพรอมสนับสนุนลูกคา
กาวสูเศรษฐกิจการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย 
ทั้งนี้ ความย่ังยืนไดฝงแนนในวิถีการดําเนินธุรกิจและ
การใหบริการลูกคาของธนาคาร

 • ธนาคารมุงมั่นใหการสนับสนุนประเทศไทยและลูกคา
ของธนาคารท่ีอยูในระบบเศรษฐกิจทั้งภูมิภาค ในการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก อกีท้ังจะสนับสนุนความ
พยายามของประชาคมโลกในชวงเปลี่ยนผานเขาสูการ
ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยภายในป 2593 (ค.ศ. 
2050) ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายความตกลงปารีส

 • ธนาคารมุงมั่นเปนธนาคารแหงความย่ังยืนชั้นนําของ
ประเทศไทย โดยสนับสนุนดานการเงินและการลงทุน
เพ่ือความย่ังยืน ไมนอยกวา 1 - 2 แสนลานบาท ภายใน 
ป 2573 (ค.ศ. 2030) และจะเปนผู บุกเบิกการเสนอ
ผลติภัณฑและบริการทางการเงินท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอม 

 • ธนาคารกําหนดเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ
เปนศูนยจากการดําเนินงานของธนาคาร (ขอบเขตที่ 1 
และ 2)* ภายในป 2573 (ค.ศ. 2030) รวมทั้งกําหนด
เปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยใน
พอรตโฟลิโอของธนาคารใหสอดคลองกับเปาหมายของ
ประเทศไทย และจะเรงดําเนินการในสวนท่ีเปนไปได
ใหรวดเร็วข้ึน ซึ่งธนาคารจะประเมินโอกาสทางธุรกิจ
อยางตอเน่ืองเพ่ือดําเนินงานอยางทันทวงที สอดคลอง
กับเทคโนโลยี กฎระเบียบตางๆ รวมทั้งสภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีมีวิวัฒนาการตลอดเวลา

 3. เห็นชอบใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 
เขาร วมรับหลักการลงทุนดวยความรับผิดชอบ (United 
Nations Principles for Responsible Investment: UN PRI) 
ของสหประชาชาติ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานตามมาตรฐาน
สากลและกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืนขององคการสหประชาชาติ 

ในป 2564 ธนาคารดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีมี
นยัสําคัญเพ่ือตอบสนองตามทิศทางเชิงกลยุทธทีค่ณะกรรมการธนาคาร
กําหนดไว ดังน้ี

 1. จัดทําแผนการดําเนินงานด านการพัฒนาอย าง ย่ังยืน
ประจําป 2564 โดยมุงเนนการใหความรูและการปฏิบตัติามเกณฑ
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Compliance) 
ในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งวิเคราะหเปรียบเทียบ 
และประเมินผลการดําเนินงานของธนาคารกับหลักเกณฑ
สากลตางๆ

 2. ธนาคารทําการตรวจสอบการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล อมของธนาคาร  โดยเริ่มกําหนดขอบเขต
การตรวจสอบครอบคลุมเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ
ดานความย่ังยืน สนิเช่ือเพ่ือสิง่แวดลอม และการบริหารจัดการ
เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของ
ธนาคาร ซึ่งเปนการนํารองสําหรับการตรวจสอบในปแรก 
เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมของธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคลองกับนโยบายการดําเนินงานดานการพัฒนาอยาง
ย่ังยืนและระเบียบขอบังคับของทางการท่ีเก่ียวของ ตลอดจน
สอดคลองตามหลักการและมาตรฐานดานความย่ังยืน
ในระดับสากล

 3. เขารวมเปนคณะทํางานรวมกับธนาคารแหงประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย เพ่ือศกึษาความเปนไปไดในการจดัทํา 
Taxonomy เพ่ือชวยใหภาคการเงินสามารถออกนโยบาย/
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
ซึ่งจะชวยสนับสนุนการเติบโตอยางย่ังยืนของเศรษฐกิจไทย 

 4. เขารวมเปนสมาชิกเครือขายคารบอนนิวทรัลประเทศไทย 
(Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ซึ่งริเร่ิม
โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคทองถ่ิน/ชุมชน ในการยกระดับการลดกาซเรือนกระจก 
และเพ่ือสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอ
สภาพภูมิอากาศและมุงสูการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปน
ศูนยตามเจตนารมณของประชาคมโลกท่ีปรากฏในเปาหมาย
ของความตกลงปารสีวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

 5. เขารวมเปนหน่ึงในผูกอตั้งเครือขาย Carbon Markets Club 
เพ่ือพัฒนาการซ้ือขายคารบอนเครดิตและใบรับรองสิทธิ
ในการเปนผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบดิจิทัล 
(Renewable Energy Certificate หรือ REC) เพ่ือลด
กาซเรือนกระจกในประเทศไทย

 6. เขารวมเปนหัวหนาคณะสนับสนุนหลัก (Lead Facilitator)
ในประเด็น Sustainability ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 3 ป ของสมาคมธนาคารไทยฉบับใหม เพ่ือนํา
แผนยุทธศาสตรใหมมาใช ในภาคอุตสาหกรรมการเงิน
การธนาคารของประเทศไทย

 
* ขอบเขตท่ี 1 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยออกมาจากกิจกรรมตางๆ ขององคกรโดยตรง (Direct Emissions) ไดแก การเผาไหมของเคร่ืองจักร การใชพาหนะขององคกร (ที่องคกรเปนเจาของเอง) 
 การใชสารเคมีในการบําบัดน้ําเสีย การร่ัวซึม/รั่วไหล จากกระบวนการหรือกิจกรรม เปนตน
 ขอบเขตท่ี 2 ปริมาณกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน (Energy Indirect Emissions) ไดแก การซ้ือพลังงานมาใชในองคกร ไดแก พลังงานไฟฟา พลังงานความรอน พลังงานไอน้ํา เปนตน

   GRI 102-12, GRI 102-26
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การส่ือความเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน  

 ธนาคารสื่อความและใหความรูเรื่องการดําเนินงานดานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนใหแกผู มีสวนไดเสียทุกฝาย เพ่ือถายทอด แบงปน 
และแลกเปล่ียนประสบการณการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน ดังน้ี

ชองทางการสื่อความเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนใหแกกลุมผูมีสวนไดเสีย

ชองทางการสื่อความ

กลุมผูมีสวนไดเสีย
ผูถ

ือห
ุน

คณ
ะก

รร
มก

าร
ธน

าค
าร

พ
น
ักง

าน

ลูก
คา

คูค
า/

คูธ
ุรก

ิจ

คูแ
ขง

เจ
าห

น
ี้

ชุม
ชน

แล
ะ

สิ่ง
แว

ดล
อม

หน
วย

งา
น

กํา
กับ

ดูแ
ล

เว็บไซตธนาคาร • • • • • • • • •

วารสารสารสัมพันธผูถือหุน •

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis: 
MD&A)

• • • • • • • • •

รายงานประจําป • • • • • • • • •

รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน • • • • • • • • •

Investor Presentation • • • • • • • • •

ธรรมาภิบาลสาร •

กสิกรทีวี, Office 365, 
LINE Official - KONNECT+

•

Facebook (KBankSmiles) • • • • • • • • •

การเขาพบและใหขอมูลในรูปแบบการประชุม
ออนไลน 

• • • • • • • •
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กิจกรรมการสื่อความเรื่องการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน
ใหแกกลุมผูมีสวนไดเสีย
 ธนาคารรวมงาน Sustainable Thailand 2021 จัดโดยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) รวมกับ กระทรวงการคลัง และ
องคการสหประชาชาติ โดยลงนามประกาศเจตนารมณ Statement of 
Commitment for Sustainable Thailand 2021 ในการดําเนินธุรกิจ
อยางรับผิดชอบ บนหลักการลงทุนและธนาคารแหงความย่ังยืน 
(Sustainable Investment and Banking) ที่ตอบสนองตอเปาหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และความตกลงปารีส (Paris Agreement) นอกจากน้ี 
ในฐานะผูใหบริการทางการเงิน ธนาคารสงเสริมธุรกิจที่ดําเนินงาน
ตามหลักการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (BCG)
 ธนาคารรวมงานเสวนางาน Thailand Tomorrow 2021 หัวขอ 
“เดินหนาทองเท่ียวไทย พนวิกฤติโควิด 19” จัดโดย Workpoint Today 
เพ่ือแสดงวิสยัทัศนและนําเสนอมุมมองดานความเส่ียงและการวางแผน
การทองเท่ียวอยางย่ังยืน
 ธนาคารเขารวมโครงการเวทีของผูนํา เพ่ือรวมพลังความคิด 
หยุดวิกฤติโลกรอน (Climate Action Leaders Forum) ริเร่ิมโดย
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ซึง่เปนเวทีผูนาํ
ระดับประเทศ เพ่ือรวมแลกเปล่ียนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ 
การมีสวนรวมในการลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภาวะโลกรอน เพ่ือกําหนดเปาหมายดาน Climate Action ของแตละ
องคกร และมาตรการท่ีจะสนับสนุน Climate Action ของประเทศไทย
ในอนาคต
 ธนาคารจัดงานส่ือความคู ค าประจําป 2564 ภายใตหัวขอ 
“Procurement insights and strategic approaches 2022” ผานส่ือ
ระบบออนไลนในรูปแบบถายทอดสด (Live event) แกคูคาทางธุรกิจ

ธนาคารเขารวมโครงการเวทีของผูนํา เพ่ือรวมพลังความคิด 
หยุดวิกฤติโลกรอน (Climate Action Leaders Forum)

ธนาคารจัดงานส่ือความคูคาประจําป 2564 ภายใตหัวขอ
“Procurement insights and strategic approaches 2022” 

ของธนาคาร ซึ่งไดนําเสนอขอมูล แนวทาง และกลยุทธ รวมไปถึง
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 และวิกฤติตางๆ ที่สงผลตอกระบวนการ
จัดซื้อ การบริหารจัดการตลอดหวงโซอุปทาน และบทบาทของคูคา
ตอเปาหมายแนวทางการทําธุรกิจอยางย่ังยืนในอนาคต นอกจากน้ี 
ธนาคารไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคูคา 
เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเติบโตรวมกันอยางย่ังยืน

ธนาคารรวมงานเสวนางาน Thailand Tomorrow 2021 
หัวขอ เดินหนาทองเท่ียวไทย พนวิกฤติโควิด 19

ธนาคารลงนามประกาศเจตนารมณ 
Statement of Commitment for Sustainable Thailand 2021 

ในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ บนหลักการลงทุน
และธนาคารแหงความย่ังยืน
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การพิจารณา
ทบทวน

ประเด็นสาระสําคัญ
ดานความยั่งยืน

การพิจารณา
ตรวจสอบ

ประเด็นสาระสําคัญ
ดานความยั่งยืน

การจัดลําดับ
ประเด็นสาระสําคัญ
ดานความย่ังยืน

การระบุ
ประเด็นสาระสําคัญ
ดานความยั่งยืน

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสาระสําคัญดานความย่ังยืน 

 ในป 2564 ธนาคารพัฒนากระบวนการประเมินประเด็นสาระสําคัญดานความย่ังยืนท้ังในเชิงคณุภาพและเชิงปรมิาณ โดยรวบรวมและจัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นตางๆ ของธนาคารท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และประเด็นท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูมีสวน
ไดเสีย โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานดานความย่ังยืนระดับโลก ประเด็นท่ีหนวยงานกํากับดูแลของประเทศไทยใหความสําคัญ ประเด็นท่ีธนาคาร
ชั้นนําในระดับประเทศและระดับโลกใหความสําคัญ และประเด็นท่ีสําคัญของธนาคารในป 2563 ผนวกกับการประเมินความเส่ียงท้ังในปจจุบัน
และความเส่ียงท่ีคาดวาจะมีโอกาสเกิดขึ้น และอาจสงผลตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ไดแก 
ผูถือหุน คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน ลูกคา คูคา/คูธุรกิจ คูแขง เจาหน้ี หนวยงานกํากับดูแล ชุมชน สิ่งแวดลอม และสังคม ในรูปแบบตางๆ 
อาทิ การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการวิเคราะหขอมูลระดับทุติยภูมิ เพ่ือนํามุมมองและขอคิดเห็นมาวิเคราะห
จัดลําดับความสําคัญ ตลอดจนวางแนวทางในการดําเนินงานใหตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียไดอยางถูกตองเหมาะสม 

• นําประเด็นดานความย่ังยืนท่ีสําคัญ
ในป 2563 มาพิจารณาทบทวน

• ศึกษาและพิจารณาเทียบเคียงกับ
ประเด็นดานความย่ังยืนระดับประเทศ
และระดับโลก อาทิ Global Reporting 
Innitiative (GRI) Sustainability 
Accounting Standard Board (SASB) 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 
 ผูเช่ียวชาญทางดานส่ิงแวดลอม
 และผูเช่ียวชาญทางดานกลุมธนาคาร
• ศึกษาและพิจารณาประเด็น
ความย่ังยืนท่ีธนาคารช้ันนําในระดับ
ประเทศและระดับโลกใหความสําคัญ

• ศึกษาและพิจารณาเทียบเคียงกับ
ผลกระทบตอเปาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของกลุมธุรกิจการเงิน 
(SDGs Impact by Financial 

 Sectors) 
• นําประเด็นสาระสําคัญ
ดานความย่ังยืนท่ีผานการกล่ันกรอง 
ไปสอบถามความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดเสียในข้ันตอนตอไป

• วิเคราะหและพิจารณาทบทวน
ขอมูลที่ไดจากการสอบถาม
ผูมีสวนไดเสียท้ังภายในและ
ภายนอกธนาคาร ผานการสํารวจ
ความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม 
ไดแก ผูถือหุน หนวยงาน
กํากับดูแล ลูกคา คูคา ชุมชน 
และพนักงาน และการสัมภาษณ

 เชงิลึก ไดแก คณะกรรมการธนาคาร 
 และผูบริหารระดับสูงของธนาคาร 
เพ่ือนําผลลัพธที่ไดมาจัดลําดับ
ประเด็นสาระสําคัญ
ดานความย่ังยืนของธนาคาร

• ชี้แจงการจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นสาระสําคัญ
ดานความย่ังยืนใหแกทุกสายงาน
ของธนาคาร เพ่ือนําไปกําหนด
แนวทางในการดําเนินงาน
ของธนาคาร

• รายงานตอคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการเพ่ือพิจารณา 
และนําเสนอตอคณะกรรมการ
ธนาคารเพ่ือทราบและเปดเผย
ในรายงานการพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืนและเว็บไซต
ของธนาคาร

• รับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ
จากผูมีสวนไดเสีย
ผานชองทางท่ีหลากหลาย 
เพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน
ของธนาคารและการเปดเผย
ขอมูลในรายงานฉบับตอไป 

การกําหนดประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ

GRI 102-32, GRI 102-45, GRI 102-46
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กลุมผูมีสวนไดเสียภายใน
และภายนอกธนาคาร 

  มิติเศรษฐกิจ      มิติสังคม      มิติสิ่งแวดลอม

การเปลี่ยนแปลงการรายงาน
ประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ

 ธนาคารพัฒนากระบวนการประเมินประเด็นสาระสําคัญดาน
ความย่ังยืนท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สงผลใหประเด็นสาระสําคัญ
ดานความย่ังยืนมีความละเอียดชัดเจนมากข้ึน ซึ่งยังอยูในกรอบประเด็น
สาระสําคัญดานความย่ังยืนของป 2563 โดยมีประเด็นสาระสําคัญจํานวน 
25 ประเด็น จากเดิมในป 2563 มีจํานวน 17 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี
 1. ประเด็นการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของธนาคาร ในป 2563

มีคําจํากัดความครอบคลุมประเด็นสาระสําคัญในป 2564 ไดแก 
การลดมลพิษ การสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม การจัดการขยะ
อยางมีประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
และปญหาน้ําแลง การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความรวมมอืกับสถาบันท่ีเนนการพัฒนาท่ีย่ังยืน และพลังงานสะอาด 

 2. ประเด็นการใหสินเชื่อและการลงทุนตามเกณฑการประเมิน
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล สินเช่ือเพ่ือโครงการ
ดานสิ่งแวดลอม และการใหโอกาสในการเขาถึงทางการเงิน
ในป 2563 มีคําจํากัดความครอบคลุมประเด็นสาระสําคัญ
ในป 2564 ไดแก ผลิตภัณฑทางการเงินเพ่ือสิ่งแวดลอม และ 
ผลิตภัณฑทางการเงินท่ีรับผิดชอบตอสังคม 

 3. ประเด็นการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและลดผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม ในป 2563 มีคําจํากัดความครอบคลุมประเด็น
สาระสําคัญในป 2564 ไดแก การสนับสนุนดานการศึกษาและ
พัฒนาชุมชน และการสนับสนุนดานการอนุรักษและพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรม 

การจัดลําดับประเด็นสาระสําคัญดานความย่ังยืน

ประเด็นที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของธนาคาร

การใหความรูทางการเงิน

การบริหารจัดการดานแรงงาน การมีสวนรวม ความหลากหลายและความเทาเทียม
การลดมลพิษ

การดูแลความเปนอยูท่ีดีของพนักงาน

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ผลิตภัณฑทางการเงินท่ีรับผิดชอบตอสังคม

การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงาน
ของธนาคาร และจากการใหสินเชื่อและการลงทุน

ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อสิ่งแวดลอม
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดึงดูด
และการรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถ

ความรวมมือกับสถาบันท่ีเนน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

การสนับสนุนดานการศึกษาและพัฒนาชุมชน

การสนับสนุนดานการอนุรักษ 
และพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

สูง

การสรางจิตสํานึก
ดานสิ่งแวดลอม

การจัดการขยะ
อยางมีประสิทธิภาพ

การจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และปญหาน้ําแลง

ความปลอดภัยทางไซเบอร
และการคุมครองความเปนสวนตัว
ของขอมูลลูกคา

สิทธิมนุษยชนของพนักงาน
คูคา ลูกคาและชุมชน

จริยธรรมและความโปรงใสทางธุรกิจ

ดิจิทัลและนวัตกรรม
การกํากับดูแลกิจการ

การบริหารความเสี่ยง

พลังงานสะอาด

การจัดการหวงโซอุปทานอยางย่ังยืน

ความเขาใจในความตองการของลูกคา

ปร
ะเ
ด็น

ที่ม
ีอิท

ธิพ
ลต

อก
าร
ตัด

สิน
ใจ

ขอ
งผู

มีส
วน

ได
เสี
ย

สูง

ขอบ
ขายภ

ายนอกองคกร ประกอบดวย

คูคา/คูธุรกิจ
ธนาคารกสิกรไทย

บริษัทของธนาคารกสิกรไทย

บริษัทใหบริการสนับสนุนงาน
ตอธนาคารกสิกรไทย

ขอบขายภายในองคกร 
ประกอบดวย

ลูกคาชุมชน สิ่งแวดลอม
และสังคม

คูแขงเจาหน้ี

หนวยงาน
กํากับดูแล

ผูถือหุน

   GRI 102-42, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-49



ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอยางย่ังยืน รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 032

ขอบเขตผลกระทบของประเด็นดานความยั่งยืน 

ประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ

ประเด็น
ดานความยั่งยืน
ตามแนวทาง 

GRI

ขอบขาย
ภายใน
องคกร 

ขอบขาย
ภายนอก
องคกร 

หัวขอท่ีนําเสนอ
ในรายงาน

การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable 
Development 

Goals)

การกํากับดูแลกิจการ 
การกํากับดูแลองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
มีนโยบายและกระบวนการกํากับดูแล 
เพ่ือใหมั่นใจวาธนาคารจะสามารถดําเนินงาน 
เพ่ือสรางผลตอบแทนอยางย่ังยืนในระยะยาว 

Governance 
(GRI 102-18, 
GRI 102-19) 

ทุกธุรกิจ ลูกคา 
ผูถือหุน 
หนวยงาน
กํากับดูแล

การกํากับ
ดูแลกิจการ
มิติเศรษฐกิจ

จริยธรรมและความโปรงใสทางธุรกิจ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
ของพนักงาน วัฒนธรรมองคกร การปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรมท่ีถูกตองและโปรงใส 
การบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคา
อยางเปนธรรม (Market Conduct) การตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่น การปองกัน และการฉอฉล 

Ethics and Integrity 
(GRI 102-16) 
Anti-Corruption 
(GRI 205) 

ทุกธุรกิจ ลูกคา 
ผูถือหุน 
หนวยงาน
กํากับดูแล

หลักจริยธรรม
ทางธุรกิจ 
มิติเศรษฐกิจ

การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเส่ียงจากการดําเนินงาน 
การเปล่ียนแปลงกฎกติกา ความเส่ียงดานสินเช่ือ 
ความเส่ียงดานภาพลักษณ การประเมิน
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม (Emerging Risk) 
ที่อาจสงผลตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

Governance 
(GRI 102-30) 

ทุกธุรกิจ ลูกคา 
ผูถือหุน 
คูคา/คูธุรกิจ 
หนวยงาน
กํากับดูแล

การบริหารจัดการ
ความเส่ียง 
มิติเศรษฐกิจ 

ความเขาใจในความตองการของลูกคา 
การมีสินคาและบริการท่ีตอบสนอง
ความตองการ ความพึงพอใจ 
และความคาดหวังของลูกคา 

Product 
and Services 
(GRI 103) 

ทุกธุรกิจ ลูกคา นวัตกรรม
และบริการ
ทางการเงิน
มิติเศรษฐกิจ 

GRI 102-47
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ประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ

ประเด็น
ดานความย่ังยืน
ตามแนวทาง 

GRI

ขอบขาย
ภายใน
องคกร 

ขอบขาย
ภายนอก
องคกร 

หัวขอท่ีนําเสนอ
ในรายงาน

การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable 
Development 

Goals)

ผลิตภัณฑทางการเงินเพ่ือสิ่งแวดลอม
การใหสนิเช่ือเพ่ือสนบัสนนุและสงเสริม
โครงการหรือธุรกิจทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมอิากาศ

Governance 
(GRI 102-30, 
GRI 102-31 GRI 103, 
GRI 305) 

ทุกธุรกิจ ลูกคา 
ผูถือหุน 
หนวยงาน
กํากับดูแล

การใหสินเช่ือและ
การลงทุนดวย
ความรับผิดชอบ           
ตามเกณฑดาน
สิ่งแวดลอม 
สังคม และ
ธรรมาภิบาล
มิติเศรษฐกิจ
การเปดเผยขอมูล
ทางการเงินท่ี
เก่ียวของกับสภาพ
ภูมิอากาศ (TCFD)
มิติสิ่งแวดลอม

ดิจิทัลและนวัตกรรม 
การใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสินคาและบริการ 
ใหแกลูกคาอยางเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 
และสอดคลองกับความตองการของลูกคา 

Product 
and Services 
(GRI 103) 

ทุกธุรกิจ ลูกคา 
คูคา/คูธุรกิจ

นวัตกรรม
และบริการ
ทางการเงิน
มิติเศรษฐกิจ 

ความปลอดภัยทางไซเบอรและการคุมครอง
ความเปนสวนตัวของขอมูลลูกคา 
การมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
และการรักษาความเปนสวนตัวของขอมูล 
รวมถึงการบริหารความเส่ียงดานไซเบอร 
โดยมีนโยบาย โครงสราง กระบวนการประเมิน
ระบุประเด็นความเส่ียง การติดตาม ปองกัน 
ตรวจสอบ แกไขและเยียวยาในกรณี 
ที่มีความเส่ียงเกิดขึ้น

Governance 
(GRI 102-30) 
Customer Privacy 
(GRI 103, GRI 418)

ทุกธุรกิจ ลูกคา 
ผูถือหุน 
คูคา/คูธุรกิจ 
คูแขง

การรักษา 
ความปลอดภัย 
และความเปน 
สวนตัวของขอมูล 
มิติเศรษฐกิจ 

การจัดการหวงโซอุปทานอยางย่ังยืน  
การบริหารหวงโซอุปทานโดยพิจารณาผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 
เพ่ือใหมั่นใจวาคูคาท่ีธนาคารดําเนินธุรกิจดวย 
จะไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม 
และดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

Supply Chain 
(GRI 102-9) 
Environmental 
and Social 
Assessment to 
Suppliers 
(GRI 103, GRI 308, 
GRI 414) 

ทุกธุรกิจ คูคา/คูธุรกิจ การบริหารจัดการ 
หวงโซอุปทาน 
อยางย่ังยืน 
มิติเศรษฐกิจ 

   GRI 102-47
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ประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ

ประเด็น
ดานความยั่งยืน
ตามแนวทาง 

GRI

ขอบขาย
ภายใน
องคกร 

ขอบขาย
ภายนอก
องคกร 

หัวขอท่ีนําเสนอ
ในรายงาน

การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable 
Development 

Goals)

การบริหารจัดการดานแรงงาน 
การมีสวนรวม ความหลากหลาย 
และความเทาเทียม
การปฏิบัติตอพนักงานดวยการเคารพ
ในความหลากหลายและโอกาสท่ีเทาเทียมกัน 
ไมเลือกปฏิบัติ ใหผลตอบแทนที่เปนธรรม 
มีกลไกและชองทางรับขอรองเรียนดานแรงงาน 

Employment 
(GRI 103, GRI 401) 
Labor / Management 
Relations 
(GRI 103, GRI 402) 
Diversity and 
Equality Opportunity 
(GRI 103, GRI 405) 

ทุกธุรกิจ คูคา/คูธุรกิจ การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล 
มิติสังคม 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดึงดูด
และการรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถ  
การใหความรูและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  

Training 
and Education 
(GRI 103, GRI 404) 

ทุกธุรกิจ คูคา/คูธุรกิจ การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล 
มิติสังคม 

การดูแลความเปนอยูท่ีดีของพนักงาน
การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีดี 
ทั้งทางรางกายและจิตใจ การจัดสรรสถานท่ี 
และอุปกรณอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
ตลอดจนใหความรูในดานการดูแลสุขภาพ 
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

Occupational 
Health and Safety 
(GRI 103, GRI 403) 

ทุกธุรกิจ คูคา/คูธุรกิจ การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล 
มิติสังคม 

สิทธิมนุษยชนของพนักงาน คูคา ลูกคา
และชุมชน 
การเคารพและจัดการประเด็นดานสิทธิมนุษยชน
ที่เก่ียวของกับพนักงาน ลูกคา และคูคา/คูธุรกิจ  

Human Rights 
Assessment 
(GRI 103, GRI 412) 

ทุกธุรกิจ ลูกคา 
คูคา/คูธุรกิจ  

การดําเนินงาน 
ดานสิทธิมนุษยชน 
มิติสังคม 

ผลิตภัณฑทางการเงินท่ีรับผิดชอบตอสังคม/
การใหความรูทางการเงิน 
การสรางการเขาถึงบริการทางการเงิน 
ใหแกลูกคาและกลุมผูดอยโอกาส รวมถึง
การใหความรูทางการเงิน เพ่ือเสริมสราง 
ศักยภาพดานการบริหารจัดการเงินใหแกลูกคา 
และกลุมผูดอยโอกาส

Indirect Economic 
Impacts 
(GRI 103, GRI 203) 
GRI G4 Product 
Portfolio 
(GRI 103, FS 7) 
GRI G4 
Local Communities 
(GRI 103, FS 13, 
FS 14) 
Financial Literacy 
(GRI 103, 
Former FS 16)

ทุกธุรกิจ ลูกคา ชุมชน 
และสังคม 
หนวยงาน
กํากับดูแล

การสราง 
การเขาถึงบริการ 
ทางการเงิน 
และการใหความรู
ทางการเงิน 
มิติสังคม 

GRI 102-47
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ประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ

ประเด็น
ดานความย่ังยืน
ตามแนวทาง 

GRI

ขอบขาย
ภายใน
องคกร 

ขอบขาย
ภายนอก
องคกร 

หัวขอท่ีนําเสนอ
ในรายงาน

การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable 
Development 

Goals)

การสนับสนุนดานการศึกษาและพัฒนาชุมชน/ 
การสนับสนุนดานการอนุรักษ
และพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
การทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือชุมชน 
กิจกรรมจิตอาสา และการทํากิจกรรม
ที่สงเสริม และกระตุนการเจริญเติบโต
ตอเศรษฐกิจชุมชน  

Economic 
Performance 
(GRI 103, GRI 201) 

ทุกธุรกิจ ชมุชน
สิ่งแวดลอม
และสังคม

การดําเนินงาน 
ดานสังคม 
มิติสังคม 

การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
จากการดําเนินงานของธนาคาร 
และจากการใหสินเชื่อและการลงทุน/
การลดมลพิษ/
การสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม/
การจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ/
การจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
และปญหาน้ําแลง/
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ/
ความรวมมือกับสถาบันท่ีเนนการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน/
พลังงานสะอาด/
การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
จากการดําเนินงานของธนาคาร และรวมมือ
กับสถาบันท่ีเนนการพัฒนาท่ีย่ังยืน

Energy, Water, 
Emissions, Waste 
(GRI 302, GRI 303, 
GRI 305, GRI 306) 

ทุกธุรกิจ ชมุชน 
สิ่งแวดลอม
และสังคม 

การบริหารจัดการ
ดานส่ิงแวดลอม
ของธนาคาร 
การเปดเผยขอมูล
ทางการเงินท่ี
เก่ียวของกับสภาพ
ภูมิอากาศ (TCFD) 
มิติสิ่งแวดลอม

ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การวิเคราะหประเมินโอกาสและความเส่ียง 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Emissions 
(GRI 103, GRI 305) 

ทุกธุรกิจ ลูกคา 
ชมุชน
สิ่งแวดลอม 
และสังคม

การใหสินเช่ือและ
การลงทุนดวย
ความรับผิดชอบ
ตามเกณฑ
ดานส่ิงแวดลอม 
สังคม และ
ธรรมาภิบาล
มิติเศรษฐกิจ 

การเปดเผยขอมูล
ทางการเงิน
ที่เก่ียวของกับ
สภาพภูมิอากาศ 
(TCFD) 
มิติสิ่งแวดลอม

   GRI 102-47



ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอยางย่ังยืน รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 036

ผูมีสวนไดเสีย รูปแบบและชองทางการส่ือสาร
ความสนใจ

และความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดเสีย 

แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

รายละเอียด
ของการดําเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
ผูมีสวนไดเสีย

 ผูถือหุน • การจัดประชุมสามัญผูถือหุน
และประชุมวิสามัญผูถือหุน
ในรูปแบบผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส*

•  การเปดเผยขอมูลสารสนเทศ 
ผานระบบ SET link 
ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เว็บไซต
ของธนาคาร และสื่อสิ่งพิมพ
ทั้งภายในและภายนอก
ธนาคาร 

•  การประชุมออนไลน
และใหขอมูลแกผูถือหุน 
นักลงทุน และบุคคลทั่วไป 
ทั้งแบบรายบุคคล
และคณะท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

•  การจัดใหมีชองทาง
การสอบถามขอมูล
ผานเว็บไซต 

•  การตอบแบบสอบถาม 

•  ผลตอบแทนการลงทุน
สูงและเติบโตอยางม่ันคง 
ย่ังยืน 

•  ผลการดําเนินงานดี
และเติบโตอยางสมํ่าเสมอ 

•  การดําเนินงาน
เปนไปอยางโปรงใส 
และเปนธรรม 

•  การบริหารความเส่ียง
ดวยความรอบคอบ

•  การดําเนินงาน
อยางมีจริยธรรม 
และมีการพิจารณา
ประเด็นดานส่ิงแวดลอม 
สังคม ธรรมาภิบาล

•  การใหความรูเก่ียวกับ
กฎเกณฑใหมๆ 
ของหนวยงานกํากับดูแล

•  การส่ือสารเรื่องมาตรการ
ตางๆ ของธนาคาร
ในการรับมือกับ
โรคโควิด 19

 

• การสรางผลประกอบการท่ีย่ังยืน
และสมดุล ภายใตการบริหารความเส่ียง
ที่รัดกุมและรอบคอบ 

•  การเปดเผยขอมูลแกผูถือหุน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผานกิจกรรมหรือชองทางการส่ือสารอื่นๆ 
ดวยความโปรงใส และตรวจสอบได 

•  การเชิญชวนผูถือหุนเขารวมการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป และรวมแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุม 

•  การประกาศนโยบาย โครงสราง 
และมาตรการตางๆ ในขั้นตอน
การพิจารณาการปลอยสินเช่ือ 
เพ่ือใหพนักงานยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
รวมถึงการฝกอบรมพนักงานท่ีเก่ียวของ

•  การติดตาม และใหความรูเก่ียวกับ
กฎระเบียบใหมๆ ใหเปนไปตาม
หลักมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 
เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9)

•  การกําหนดมาตรการในการตรวจติดตาม 
และการเปดเผยขอมูลตางๆ เพ่ือสราง
ความโปรงใส

•  การส่ือสารเรื่องมาตรการตางๆ ของธนาคาร
ในการรับมือกับสถานการณโควิด 19
เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูถือหุน

• ทุกบท
ของรายงาน
การพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน
ป 2564

 
* รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประชุมและรูปแบบการเขาพบกับผูถือหุนระบุในรายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) หนา 132 - 139

ธนาคารประเมินและระบุกลุมผูมีสวนไดเสียโดยวิเคราะหจากผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจตลอดทั้งหวงโซคุณคาของธนาคารท่ีมีตอ
ผูมสีวนไดเสียท้ังในมติทิางการเงิน สิ่งแวดลอม สงัคม และธรรมาภิบาล ประกอบกับอทิธิพลของผูมสีวนไดเสียท่ีมตีอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
เพ่ือนํามาประเมินระบุกลุมผูมีสวนไดเสีย อันไดแก ผูถือหุน คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน หนวยงานกํากับดูแล ลูกคา คูคา/คูธุรกิจ คูแขง 
เจาหน้ี ชุมชน สิ่งแวดลอม และสังคม โดยธนาคารสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียของธนาคาร ซึ่งนับเปนกลไกสําคัญท่ีทําใหเขาใจ
ความตองการและความคาดหวัง เพ่ือนํามาวางแนวทางการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียไดอยางถูกตองเหมาะสม ชวยปองกัน
ความเสีย่งและลดผลกระทบเชงิลบทีอ่าจเกิดขึน้ ซึง่ธนาคารไดพิจารณาตามระดับความสมัพันธและความเก่ียวของกบัการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร 
โดยนาํมาตรฐาน AA 1000 Stakeholders Engagement Standard (AA 1000SES) มาประยกุตใช และสรางการมสีวนรวมผานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และจัดทํากระบวนการเพ่ือใหทราบถึงความตองการและประเด็นท่ีผูมีสวนไดเสียใหความสําคัญในรูปแบบตางๆ ดังน้ี

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44



ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอยางย่ังยืน รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 037

ผูมีสวนไดเสีย รูปแบบและชองทางการส่ือสาร
ความสนใจ

และความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดเสีย 

แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

รายละเอียด
ของการดําเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
ผูมีสวนไดเสีย

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

•  การจัดประชุม
คณะกรรมการธนาคาร
เปนประจําทุกเดือน 
(เวนแตมีเหตุขัดของ) 

•  การจัดประชุมคณะกรรมการ
อิสระเพ่ือใหความเห็น
และขอเสนอแนะ
กอนการประชุม
คณะกรรมการธนาคาร

•  การใหขอมูลขาวสาร 
ผานชองทางตางๆ 
ของธนาคาร

•  การดําเนินงาน
เปนไปอยางโปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิบาล 

•  การปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม
อยางเปนธรรม 

•  ผลการดําเนินงานเติบโต
อยางย่ังยืน 

•  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพโปรงใส
และตรวจสอบไดตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาอยางย่ังยืน

•  การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย 

• ทุกบท
ของรายงาน
การพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน
ป 2564

หนวยงาน
กํากับดูแล

•  การเขารวมประชุม รับฟง
แนวนโยบายและแนวทาง
การกํากับดูแล

•  การติดตอประสานงาน
กับหนวยงานทางการ
ที่กํากับดูแลโดยหนวยงาน
กํากับการปฏิบัติงาน
ของธนาคาร

• การดําเนินธุรกิจ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
การพัฒนาอยางย่ังยืน 
และเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดภายใตการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม

•  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ
อยางถูกตอง 

• การพัฒนากระบวนการทํางานของธนาคาร
ตามขอกําหนด ขอเสนอแนะ และขอสังเกต
ที่ไดรับจากหนวยงานกํากับดูแล 

• ทุกบท
ของรายงาน
การพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน
ป 2564

   GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44



ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอยางย่ังยืน รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 038

ผูมีสวนไดเสีย รูปแบบและชองทางการส่ือสาร
ความสนใจ

และความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดเสีย 

แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

รายละเอียด
ของการดําเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
ผูมีสวนไดเสีย

พนักงาน •  การจัดปฐมนิเทศสําหรับ
พนักงานในทุกระดับ 

•  การสอบถามความตองการ
ของพนักงานและหัวหนา
งาน เพ่ือจัดเตรียมหลักสูตร
การเรียนรูที่เหมาะสมใหแก
พนักงานและสอดคลองกับ
การเติบโตของธนาคาร 

• การจัดเตรียมชองทาง
การรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะ 

•  การสํารวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน 

•  การจัดกิจกรรมสราง
ความผูกพันกับพนักงาน 
การสรางขวัญและกําลังใจ
ใหพนักงาน เพ่ือมุงสู
ความเปนนายจางท่ีดีที่สุด

•  การบริหารการส่ือความ
เพ่ือสรางความเขาใจ
ในการดําเนินธุรกิจ
และการสงเสริมใหเกิด
ความผูกพันในองคกร 
ภายใตวัฒนธรรม
แบบกสิกรไทยผานชองทาง
การส่ือสารที่หลากหลาย
ทั้งออนไลนและออฟไลน
เพ่ือเขาถึงพนักงานทุกกลุม
อยางท่ัวถึง อาทิ Office 365  

 อีเมล Yammer  MS Teams 
LINE และ Facebook 

•  การจัดใหมีการประชุมพูดคุย
ระหวางหัวหนางาน
และลูกนอง เพ่ือแสดง
ความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาการทํางาน

•  การจัดคาตอบแทน
และสวัสดิการท่ีเปนธรรม
และเหมาะสม สอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจ 

•  การวางแผนเสนทาง
อาชีพและความกาวหนา
ในงาน 

•  การพัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะ
ในการดําเนินชีวิตอื่นๆ 
อยางตอเน่ือง 

•  การดูแลอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย
ในการทํางาน 

•  การจัดอุปกรณ
อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม 

•  การเปดโอกาสใหพนักงาน
จัดสรรเวลาเพ่ือสราง
สมดุลระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิต
สวนตัว 

•  การจัดเตรียมสถานท่ี
ทํางานท่ีปลอดภัย 
มีสุขอนามัย และปลอดภัย
จากโรคโควิด 19 

•  การทํางานจากท่ีบาน 
เพ่ือลดระยะหาง
ระหวางกัน มีอุปกรณ
ที่สามารถปฏิบัติงาน
จากบานได

•  การชวยเหลือภาระ
คาใชจายท่ีมากข้ึน
อันเน่ืองมาจากปญหา
สภาพคลองของคน
ในครอบครัว

• การกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ของฝายทรัพยากรบุคคล และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงาน 

•  การกําหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชน 
และแนวทางในการบริหาร
ความหลากหลาย 

• การกําหนด Roadmap เพ่ือสงเสริม
ความกาวหนา ในเสนทางอาชีพสําหรับ
พนักงาน 

•  การสํารวจการจายผลตอบแทนของตลาด
อยางสมํ่าเสมอทุกป เพ่ือใหคาตอบแทน
และผลประโยชนที่เหมาะสม 

•  การจัดหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับ
พนักงานในสายงาน และในระดับตางๆ 

•  การสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน
และประเมินผลงานเปนประจํา
อยางตอเน่ือง 

•  การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยในการทํางาน 

•  การตอบคําถามผานชองทางการติดตอ
สื่อสารตางๆ อยางตอเน่ือง 

•  การออกมาตรการรักษาสุขอนามัย
แกพนักงาน และมาตรการ
การเขาปฏิบัติงานในอาคารสํานักงาน 
และการปฏิบัติงานในท่ีพักอาศัย รวมถึง
การกําหนดการเหล่ือมเวลาเขางาน

•  การออกมาตรการชวยเหลือพนักงาน
และครอบครัวท่ีไดรับผลกระทบ
จากโรคโควิด 19

•  บทการบริหาร
จัดการทรัพยากร
บุคคล

•  บทการดําเนินงาน
ดานสิทธิมนษุยชน
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ผูมีสวนไดเสีย รูปแบบและชองทางการส่ือสาร
ความสนใจ

และความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดเสีย 

แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

รายละเอียด
ของการดําเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
ผูมีสวนไดเสีย

ลูกคา • การจัดใหมีผูดูแล
ความสัมพันธลูกคา 
เพ่ืออํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการ
ของลูกคา

•  การเย่ียมเยียนลูกคา
เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธ
เปนประจํา 

•  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑและบริการ
อยางถูกตอง ครบถวน 
ชัดเจน และโปรงใส 

•  การจัดใหมีชองทางใหลูกคา 
แสดงความคิดเห็น

 ขอเสนอแนะ และขอรองเรยีน 
•  การจัดอบรม สัมมนา 
ใหความรู และขอแนะนํา
ทางการเงิน การคา 
และการลงทุน ตลอดจน
การปองกันตนเองจาก
ภัยทางไซเบอรใหแกลูกคา 

•  การสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคาเปนประจํา
อยางตอเน่ือง 

•  การใชชองทางดิจิทัล
ที่หลากหลาย เพ่ือสื่อสาร
กับลูกคาไดอยางคลองตัว 
และรวดเร็ว ผานชองทาง
โซเชียลมีเดีย เพ่ือให
สอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ลูกคาในปจจุบัน เชน LINE, 
Facebook, Twitter, 
YouTube และตอบคําถาม
ดานบริการบนเว็บไซต 
Pantip เปนตน

•  การใหบริการผานชองทาง
สาขาและจุดใหบริการ
ของธนาคาร เชน แบงกิ้ง 
เอเยนต

• การใหบริการลูกคา
อยางรับผิดชอบ
และเปนธรรม

•  สินคาและบริการ
ที่หลากหลาย มีคุณภาพ
ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา 

•  ความสะดวกในการเขาถึง
ผลิตภัณฑและบริการ
ทางการเงิน

•  การใหคําแนะนํา
และความรูทางการเงิน 

•  การรักษาขอมูลความเปน
สวนตัวของลูกคา 

•  ความพรอม
และความรวดเร็ว
ในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา 

•  ความพรอม
และเสถียรภาพ
ของระบบแอพพลิเคช่ัน
ธนาคารบนโทรศัพทมือถือ
ใหสามารถใหบริการ
ไดอยางตอเน่ือง รวดเร็ว 
และราบรื่น 

•  มาตรการชวยเหลือ
เพ่ือลดผลกระทบ
จากโรคโควิด 19

•  การกําหนดหลักการและมาตรฐาน
ขั้นพ้ืนฐานดานการบริการลูกคา
อยางรับผิดชอบและเปนธรรม
(Market Conduct) 

•  การฝกอบรมพนักงานเพ่ือใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพตามปณิธานบริการ
ทุกระดับประทับใจ 

•  การสงมอบผลิตภัณฑและบริการ
ที่ตรงตามความตองการ และไลฟสไตล
ของลูกคา 

•  การมุงเนนสงเสริมวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติ
งานใหแกพนักงาน เพ่ือสงมอบผลิตภัณฑ
และบริการท่ีถูกตอง ซื่อตรงและโปรงใส
ใหแกลูกคา 

•  การเพ่ิมชองทางในการเขาถึงผลิตภัณฑ
และบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย
และสะดวก เหมาะสมกับวิถีชีวิตของลูกคา 

•  การจัดอบรม สัมมนาเพ่ือใหความรู
ในผลิตภัณฑทางการเงิน การสรางวินัย
ทางการเงิน และวิธีการปองกันภัย
ทางไซเบอร 

•  การบริหารความเส่ียงดานไซเบอร 
•  การประกาศนโยบาย โครงสราง 
และมาตรการตางๆ ในการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษา
ความปลอดภัย และความเปนสวนตัว
ของขอมูลลูกคาเพ่ือใหพนักงานยึดถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด 

•  การสํารวจความคิดเห็น 
และความพึงพอใจของลูกคา 
และตอบคําถามผานชองทางการติดตอ
สื่อสารตางๆ เปนประจํา

•  การใหลูกคามีสวนรวมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน

•  การออกมาตรการชวยเหลือลูกคา
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด 19

•  บทนวัตกรรม
และบริการ
ทางการเงิน

•  บทการรักษา
ความปลอดภัย
และความเปน
สวนตัวของขอมูล

•  บทการสราง
การเขาถึงบริการ
ทางการเงิน
และการใหความรู
ทางการเงิน

•  บทการเปดเผย
ขอมูลทางการ
เงินท่ีเก่ียวกับ
สภาพภูมิอากาศ 
(Task Force on 
Climate-related 
Financial 
Disclosures: 
TCFD)
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ผูมีสวนไดเสีย รูปแบบและชองทางการส่ือสาร
ความสนใจ

และความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดเสีย 

แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

รายละเอียด
ของการดําเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
ผูมีสวนไดเสีย

คูคา/คูธุรกิจ คูคา
• การส่ือความคูมอืคูคาประจาํป 
•  การจัดประชมุสือ่ความคูคา
ประจาํทุกป เพ่ือชีแ้จงนโยบาย 
แนวปฏิบตั ิและทิศทาง
การดําเนินงานอยางย่ังยืน
ของธนาคาร การใหขอมลู
ทีท่นัสมยัและเปนประโยชน

•  การพูดคยุหารือ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เพ่ือระดม
ความคิดในการสรางสรรค
และพัฒนานวัตกรรมหรือ
วิธีการทํางานรูปแบบใหมๆ

•  การพูดคยุผานชองทาง
ออนไลน แทนการเย่ียมเยียน
คูคา

•  การมีชองทางการรับ
ขอเสนอแนะ หรอืขอรองเรยีน 

•  การประเมินผลการดําเนินงาน
ดานส่ิงแวดลอม สงัคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) 
ของคูคาเปนประจาํทุกป 

คูธุรกิจ
• การประชุมเจรจาพบปะ
พูดคุย เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ความคิดเห็น 

•  การจัดกิจกรรมเสริมสราง 
ความสัมพนัธเปนประจาํทุกป 

คูคา
• นโยบายและระเบียบ
วิธีการจัดซื้อจัดหา
และแนวทางการบริหาร
คูคา รวมถึงขาวสารตางๆ 

•  จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และความโปรงใส
ในการดําเนินธุรกิจ 

•  การทําการคาอยาง
เปนธรรม (Fair Trade)

•  การสรางสรรคและพัฒนา
นวัตกรรมรวมกัน

• มาตรการชวยเหลือ
เพ่ือลดผลกระทบ
จากโรคโควิด 19

คูธุรกิจ
• ความรวมมือ
ในการทําธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

คูคา
•  การจัดทําหลักเกณฑการสรรหา 
การคัดเลือก คูคา โดยอาศัยปจจัย
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) เปนประเด็นในการประเมินคูคา 

• กระบวนการตรวจสอบท่ีชัดเจน 
ตามท่ีไดระบุในจรรยาบรรณคูคา 

•  การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง และวิธีการส่ือสาร
เพ่ือบรรลุความตองการรวมกัน 

•  การตรวจสอบและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
อยางทันทวงทีและเหมาะสม อีกท้ังปองกัน
ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต

•  การใหขอมูลความรูในดานตางๆ 
เพ่ือพัฒนาคูคาอยางย่ังยืน 

•  การออกมาตรการชวยเหลือเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด 19

คูธุรกิจ
• การจัดทําขอตกลงรวมกัน เพ่ือกําหนด
กรอบความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

• บทการบริหาร
จัดการหวงโซ
อุปทาน
อยางย่ังยืน

•  บทการดําเนินงาน
ดานสิทธิมนษุยชน

คูแขง • การประชุมพบปะพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และความรวมมือกัน 
ตามวาระตางๆ 

• การดําเนินธุรกิจและ
แขงขัน ดวยความโปรงใส 
เปนธรรม ปฏิบัติตาม
กรอบการแขงขันท่ีดี 
และสุจริต 

• การสรางเง่ือนไขในการแขงขันท่ีเปนธรรม • บทหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจ

เจาหน้ี • การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริม
สรางความสัมพันธและ

    ใหความรูในรูปแบบตางๆ 
    เปนประจําทุกป 
•  การจัดใหมีชองทาง
ในการรับฟงขอเสนอแนะ
หรือขอรองเรียน 

•  การจายดอกเบ้ีย
และชําระคืนตามกําหนด 

•  การส่ือสาร
และการเปดเผยขอมูล
อยางตอเน่ือง 

•  การจายดอกเบ้ียและชําระคืนตามกําหนด 
•  การจัดกิจกรรมและมีการส่ือสาร
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหขอมูลขาวสารความรู
ที่ถูกตองครบถวน 

•  บทผลการ
ดําเนินงาน
ดานเศรษฐกิจ 
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ผูมีสวนไดเสีย รูปแบบและชองทางการส่ือสาร
ความสนใจ

และความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดเสีย 

แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

รายละเอียด
ของการดําเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
ผูมีสวนไดเสีย

ชุมชน
สิ่งแวดลอม 
และสังคม

•  การสํารวจพูดคุยเพ่ือรับฟง
 ขอคิดเห็น และความตองการ
ของชุมชนและสังคม
เปนประจําทุกป 

•  การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ผานโครงการจิตอาสา
ของพนักงาน และโครงการ
เพ่ือสังคมของธนาคาร

• การใหความรูทางการเงิน 
•  การมีผลิตภัณฑ บริการ 
และชองทางการเขาถึง
ทางการเงินท่ีตรงกับ
ความตองการและวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

• การพัฒนาและสงเสริม 
การเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ และการดูแล
สิ่งแวดลอมในชุมชน 

•  การสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือสังคม
และชุมชน 

•  การชวยเหลือเม่ือชุมชน
ไดรับความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•  การชวยเหลือสังคม
ที่ไดรับผลกระทบจาก
โรคโควิด 19

•  การใหความรูทางการเงินแกชุมชน
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส สาขา
ของธนาคาร สื่อประชาสัมพันธ 
และการอบรมสัมมนา ตลอดจนกิจกรรม
จิตอาสาของพนักงาน 

•  การใหความรู สงเสริม ชวยเหลือ สนับสนุน 
เพ่ือพัฒนาทักษะตางๆ ใหแกชุมชน
ทองถ่ินในการประกอบอาชีพ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

•  การสนับสนุนงบประมาณดานการพัฒนา
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

•  การใหความชวยเหลือบรรเทาทุกข
แกประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ
จากโรคโควิด 19 และผลกระทบจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผานชองทาง
การรับบริจาค การชวยเหลือในรูปแบบ
ตัวเงินและส่ิงของท่ีจําเปน รวมถึง
การฟนฟูสภาพหลังเกิดภัยพิบัติ

•  บทการดําเนินงาน
ดานสังคม

เครือขายเพื่อความย่ังยืน
แหงประเทศไทย 
(Thailand Responsible
Business Network: TRBN) 

ป 2532

บริษัทท่ีแสดงเจตนารมณ
แนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย
ในการตอตานทุจริต

ป 2556

สมาคม
ธนาคารไทย

ป 2501

ชมรม CSR 
สมาคมธนาคารไทย
ป 2555

สํานักงานโครงการส่ิงแวดลอม
แหงสหประชาชาติวาดวยขอริเริ่ม

ดานการเงิน หรือ UNEP FI

ป 2563
• เครือขาย Carbon Markets Club
• เครือขายคารบอนนิวทรัลประเทศไทย 
 (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN)
• Business for Societal Impact: 
 Corporate Citizenship

ป 2564

สมาคมจัดการธุรกิจ
แหงประเทศไทย
ป 2553

องคกรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนา

อยางย่ังยืน ป 2536

การเปนสมาชิกขององคกรตางๆ

 ธนาคารไดเขารวมเปนสมาชิกกับองคกรหรือ
หนวยงานท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม โดยรวมรับแนวนโยบาย
มาปฏิบตัภิายในองคกร รวมพัฒนาระบบการทํางาน
และแบงปนความรู ตลอดจนประสบการณและ
บทเรียนสูความสําเร็จ เพ่ือนํามาพัฒนาใหเกิด
การขับเคล่ือนภายในองคกร อีกท้ังผู บริหาร
ของธนาคารยังไดเขารวมเปนกรรมการและ
สมาชิกในองคกร หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาระบบสถาบันการเงินและการพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน ไดแก

   GRI 102-13, GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44



044 การกํากับดูแลกิจการ
046 หลักจริยธรรมทางธุรกิจ
052 การบริหารจัดการความเสี่ยง
058 นวัตกรรมและบริการทางการเงิน
073 การใหสินเชื่อและการลงทุน

ดวยความรับผิดชอบตามเกณฑ
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล

084  การรักษาความปลอดภัย
และความเปนสวนตัวของขอมูล

092 การบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืน

การเปนธนาคารที่รับผิดชอบ
เพื่อสรางผลตอบแทนอยางยั่งยืน

บริการรับโอนเงิน
จากตางประเทศ
แบบเรียลไทม 
จํานวนธุรกรรมกวา 

3.6 ลานรายการ

 จํานวนผูใชบริการ
 K PLUS
 17.1 ลานราย

 เติบโตรอยละ 19
 จากป 2563

มิติ
เศรษฐกิจ
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ดัชนีชี้วัด
ความภักดีของลูกคา 
(Net Promoter Score: NPS)
ระดับภาพรวมธนาคาร

ที่ 63 ซึ่งสูงสุด
ของกลุมธุรกิจธนาคาร
ในประเทศไทย

LINE BK บริการทางการเงิน
บน LINE Application 
จํานวนผูสมัครใชงาน 
3.9 ลานราย 
ยอดรวมสินเชื่อกวา 
15,000 ลานบาท

ตัวอยางนวัตกรรม
และบริการทางการเงิน 
ในป 2564

ยอดสินเชื่อโครงการ
และเครดิตเชิงพาณิชยของลูกคา
ผูประกอบการขนาดกลางขึ้นไป
โดยผานการประเมินความเสี่ยง
ดาน ESG

419,829 ลานบาท

สรางวัฒนธรรมองคกร
ดานความเสี่ยงไซเบอร
ธนาคารประชาสัมพันธ
โครงการสติ เพื่อใหลูกคา
ตระหนักและปองกันตนเอง
จากภัยไซเบอรอยางตอเนื่อง
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การกํากับดูแลกิจการ

 การดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส เปนธรรม และมจีรยิธรรมตามแนวทางการกํากับดแูลกจิการท่ีดี
เปนกลไกสาํคัญท่ีทาํใหธนาคารกาวไปสูการเปนธนาคารแหงความย่ังยืน และสรางความเช่ือมัน่
แกผู ถือหุนและผูมีสวนได เ สียทุกกลุม  คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทและหนา ท่ี
ในการกํากบัดแูลการบริหารงานของธนาคาร มคีวามเปนอสิระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสงูสดุ
ของธนาคารและผูมีสวนไดเสีย และมีหนาท่ีใหความเห็นชอบตอวิสัยทัศน จุดมุงหมายและ
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ซึ่งไดทบทวนเปนประจําทุกป และอนุมัติในประเด็นสําคัญท่ี
เก่ียวกับทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณ
ประจําป กํากับดูแลและติดตามใหการบริหารงานของฝายจัดการเปนไปตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนธุรกิจกําหนดอยางมีประสิทธิผลและถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับตางๆ
ของหนวยงานทางการท่ีเก่ียวของและตามมติที่ประชุมผูถือหุน นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ธนาคารไดดูแลใหมีระบบควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
และรวมกับฝายจัดการเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารมีผลการดําเนินงานท่ีดีและเติบโต
อยางตอเน่ืองและย่ังยืน โดยคํานึงถึงสภาวะความเส่ียงในปจจุบันและท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
ซึง่ธนาคารมกีารประเมนิความเสีย่งท้ังองคกรโดยครอบคลมุ 86 ฝายงาน 4 เครอืขาย 18 สายงาน* 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้ง คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดยอย 
ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดอัตรา
คาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกํากับความเส่ียง เพ่ือชวย
ปฏิบัติงานในการศึกษาและกล่ันกรองเร่ืองสําคัญท่ีตองการดูแลอยางใกลชิดในแตละดาน
และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการธนาคาร** 

   

โอกาส
การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม และมีจริยธรรม 
เปนกลไกสําคัญท่ีทําใหธนาคารกาวไปสูการเปนธนาคารแหงความย่ังยืน
และสรางความเช่ือมั่นแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

 
* ผังโครงสราง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
** รายละเอียดบทบาทหนาท่ีตามขอบังคับ สามารถดูไดจากรายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 0ne Report) หนา 102 - 110

ความเสี่ยง
หากธนาคารดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลประโยชนแตเพียงอยางเดียว 
ไมมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม จะไมสามารถสรางคุณคาแกธนาคาร
อยางย่ังยืนได  
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* ผังโครงสรางการกํากับดูแลกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ*

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ดานเครดิต

คณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินกองทุน

คณะอนุกรรมการ
บริหารกระบวนการ

ทางธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณากําหนด
ราคาผลิตภัณฑ

คณะอนุกรรมการ
บริหารกระบวนการ

เครดิต

คณะอนุกรรมการ
พิจารณา
การลงทุน

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะอนุกรรมการ
แกไข

และปรับปรุง
โครงสรางหน้ี

คณะอนุกรรมการ
การลงทุน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ดาน Digital
Oriented Risk,

Data and Cyber
Security and IT

Risk Management
(DCSC)

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ

คณะอนุกรรมการ
จัดซื้อจัดหา

คณะอนุกรรมการ
กํากับการจัดการ

ขอมูล

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาจําหนาย

ทรัพยสิน
รอการขาย

คณะอนุกรรมการ
บริหารสินทรัพย

และหนี้สิน

คณะอนุกรรมการ
พัฒนา

เพื่อความย่ังยืน 

คณะอนุกรรมการ
บริหาร

ความตอเน่ือง
ทางธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ดานตลาด

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยง

คณะจัดการคณะปฎิบัติการ

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดอัตราคาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

   GRI 102-18, GRI 102-19
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* รายละเอียดท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจสามารถดูไดบนเว็บไซตของธนาคาร https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/Pages/ethics.aspx
** รายละเอียดท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณของพนักงานสามารถดูไดบนเว็บไซตของธนาคาร 
 https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/principles-core-values/Pages/Principles-and-Guidelines.aspx

 ธนาคารมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม หลักจริยธรรมทางธุรกิจถือเปนหัวใจสําคัญ
ในการดําเนินงานของธนาคาร เน่ืองจากเปนบทบาทหนาท่ีที่พนักงานทุกคนตองยึดถือปฏิบัติในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการอยางถูกตอง 
โปรงใส ตรงตามความตองการของผูมีสวนไดเสีย สะทอนใหเห็นไดจากแนวทางท่ีธนาคารปฏิบัติตอลูกคา พนักงาน คูคา และผูมีสวนไดเสียอื่น 
โดยพนักงานทุกคนจะตองยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งกําหนดใหใชเปนแนวปฏิบัติ
โดยท่ัวกันท้ังพนักงานประจํา พนักงานจางช่ัวคราว ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตอกลุมคูคาของธนาคาร เพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของธนาคาร ทั้งทางตรงและทางออมผานหวงโซอุปทาน โดยคณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณของพนักงานสําหรับกรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินการของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 
ที่มีตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหน้ี ชุมชน สิ่งแวดลอม และสังคม โดยถือเปน
ภาระหนาท่ีรวมกันในการปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบตอธนาคารและผูมีสวนไดเสียดวยความซ่ือสัตยสุจริตภายใตกรอบกฎหมาย
และกฎระเบียบของธนาคาร นอกจากน้ี คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาท่ีกําหนดหลักการ
และขอพึงปฏิบัติสําคัญของกระบวนการกํากับดูแลกิจการของธนาคารและจัดใหมีการทบทวนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ* และจรรยาบรรณ
ของพนักงาน** เปนประจําทุกป 

ความเสี่ยง
หากธนาคารไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมจะสงผลใหธนาคาร
ไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด และอาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจและระบบเศรษฐกิจในวงกวาง

โอกาส
หากธนาคารประกอบธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมเปนพ้ืนฐาน 
จะชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับธนาคาร และสรางความเช่ือมั่น
ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

การกํากับดูแลของธนาคาร 

 ธนาคารมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอบังคับที่เก่ียวของ โดยมีคณะกรรมการธนาคารทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการบริหาร
ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑของธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการกํากับความเสี่ยงเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียง
ดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑในภาพรวม ผูบริหารระดับสูงมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดใหมี
การดําเนินงานดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่มีประสิทธิผลและพนักงานทุกคน
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามกฎเกณฑ
อยางเครงครัด นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดใหมีฝายกํากับการปฏิบัติงานซึ่งมีความเปนอิสระ
ในการทําหนาท่ีกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ มีสายการรายงานไปยังผูบริหารสายงาน
บริหารความเส่ียงองคการและคณะกรรมการกํากับความเส่ียง

GRI 102-16, GRI 103-1, GRI 103-2
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   ฝายกํากับการปฏิบัติงานมีกระบวนการในการประเมินความเส่ียง
ดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑจากการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 
มีการกํากับดูแลใหมีการจัดทําและทบทวนนโยบายและระเบียบ
เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑใหสอดคลองกับขอกําหนดทางการ
ในปจจุบัน ดําเนินการส่ือความใหความรูพนักงานและผูที่เก่ียวของกับ
การดูแลตัวแทนในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและการให
บริการลูกคาอยางเปนธรรม รวมทั้งแจงการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบตอพนักงานและผูที่เก่ียวของกับการดูแล
ตัวแทน ผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการธนาคาร ใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ แกผูบริหาร
ระดับสูง พนักงาน และผูที่เก่ียวของกับการดูแลตัวแทน โดยมุงเนน
ใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เก่ียวของ 
ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ รวมถึงติดตาม

ผูไดรับการสื่อความและอบรม
จํานวน 
(คน)

รอยละของพนักงาน
หรือคูคาทั้งหมด*

พนักงานท่ีไดรับการอบรมจนถึงป 2564 18,655 98.03

•  กลุมผูบริหารระดับสูง
•  กลุมผูบริหารระดับกลาง
•  กลุมผูบริหารระดับตน
•  พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับเจาหนาท่ี

67
884

7,104
10,600

0.35
4.65

37.33
55.70

พนักงานท่ีไดรับการสื่อความ 19,029 100

•  กลุมผูบริหารระดับสูง
•  กลุมผูบริหารระดับกลาง
•  กลุมผูบริหารระดับตน
•  พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับเจาหนาท่่ี

79
968

7,257
10,725

0.41
5.09

38.14
56.36

คูคาที่ไดรับการสื่อความ 1,050 100

* พนักงานท้ังหมด หมายถึง พนักงานของธนาคารกสิกรไทย  
  คูคาท้ังหมด หมายถึง คูคาของธนาคารกสิกรไทยในประเทศไทย

และวิเคราะหรายการทางบัญชแีละธุรกรรมของลูกคา เพ่ือปองกันไมให
มีการปฏิบัติผิดกฎหมายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง  สอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ  
พรอมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงเพ่ือแกไขการปฏิบัติงานท่ีฝาฝน
กฎ เกณฑห รือลดความ เ ส่ียงด านการป ฏิบั ติ ตามกฎ เกณฑ
และรายงานผลการประเมินความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
การเปล่ียนแปลงความเส่ียง สรุปผลและสาเหตุการไมปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ และแนวทางการแกไขที่ไดดําเนินการตอผูบริหารระดับสูง 
คณะกรรมการกํากับความเส่ียง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานตอหนวยงานทางการตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด

การส่ือความเกี่ยวกับจรรยาบรรณและนโยบายการปองกันการหาผลประโยชนในหนาที่โดยมิชอบ

 นอกจากน้ี ธนาคารกําหนดใหพนักงานทบทวนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามจรรยาบรรณของพนักงานและนโยบายการปองกัน
การหาผลประโยชนในหนาท่ีโดยมิชอบเปนประจําทุกป โดยในป 2564 ธนาคารไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงนามรับทราบการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของพนักงานผานระบบ e-Learning และทําแบบทดสอบกอนการรับทราบดวย

   GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 205-2
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การรณรงคโครงการคนกสิกรไทยหัวใจสุจริต 
 ธนาคารยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
ภายใตกรอบจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและขอกําหนดกฎหมาย 
โดยในป 2564 ไดดาํเนินการอยางตอเน่ืองภายใตโครงการคนกสิกรไทย 
หัวใจสุจริต เพ่ือมุงเนนการสรางวัฒนธรรมการใหบริการลูกคา
อยางเปนธรรม และการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใต
หลักการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market Conduct) อันเปน
พ้ืนฐานในการเติบโตอยางย่ังยืนและเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร 
โดยจัดใหมีการส่ือความแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้

• รับผิดชอบ: เขาใจขอกําหนด กฎเกณฑ และปฏิบัติตอลูกคา
อยางเปนธรรมภายใตหลักการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม 
(Market Conduct)

• โปรงใส: แจงขอมูลสําคัญใหครบถวน ถูกตอง บอกทั้งขอดี 
ขอจํากัด ขอยกเวน คาธรรมเนียม อัตราดอกเบ้ีย สิทธิที่ลูกคา
ควรทราบใหชัดเจน รวมทั้งนําเสนอทางเลือกใหลูกคา

• ไมเอาเปรียบ: ปฏิบัติอยางเปนธรรมตอผูที่เก่ียวของ ไมใช
อํานาจหรือหนาท่ีในการหาผลประโยชนโดยมิชอบ ไมกําหนด
เง่ือนไขการขาย 

 ทั้งน้ี ในป 2564 ธนาคารไดมีการส่ือความเนนย้ําจากผูบริหาร
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหพนักงานธนาคารตระหนักถึงความสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติ “รับผิดชอบ โปรงใส 
ไมเอาเปรียบ” ผานชองทางตางๆ ขององคกร
 นอกจากน้ี ธนาคารไดกําหนดใหมีการวัดผลโครงการ โดยพบวา
จํานวนพนักงานท่ีทําผิดระเบียบหรือมีพฤติกรรมไมเหมาะสมลดลง

การสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน 

 ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเพ่ือการพัฒนาและบรรลุวัตถุประสงค
ในระยะยาวอยางย่ังยืน  จึงไดจัดโครงสรางการบริหารจัดการ
เพ่ือสนบัสนนุใหมกีารกํากับดแูลกจิการ กระบวนการบริหารความเส่ียง 
และระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล กําหนดบทบาท หนาท่ี 
และความรับผิดชอบใหแกพนักงานในทุกระดับในการรักษาไวซึ่งการ
กํากับดูแลกิจการ โดยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนผูดูแล
รับผิดชอบเก่ียวกับการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง การควบคุม
ภายในและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ มีฝายจัดการทําหนาท่ีสงเสริม
และผลักดันใหธนาคารสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
โดยกําหนดจรรยาบรรณและนโยบายที่เก่ียวของ ไดแก จรรยาบรรณ
ของพนักงาน หลกัการกํากับดูแลกจิการ นโยบายการควบคุมภายในท่ีด ี

นโยบายการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส นโยบายการปองกันการหา
ผลประโยชนในหนาท่ีโดยมิชอบ และคูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
พนักงาน
 ธนาคารมีการระบุและประเมินความเส่ียง และกําหนดใหกิจกรรม
การควบคุมภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปฏิบตังิาน มโีครงสราง
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โดยมีการแบงแยกหนาท่ีเพ่ือใหเกิด
การควบคุมและการตรวจสอบระหวางกัน นอกจากน้ี ธนาคารกําหนด
ใหมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ือใหมั่นใจวา
ระบบการควบคุมภายในยังคงดําเนินไปอยางครบถวนและเหมาะสม
ตามที่ไดออกแบบไว และสามารถจัดการกับความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในแตละชวงเวลาได สําหรับการตรวจสอบภายในมีฝายตรวจสอบ
ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางเปนอิสระ เท่ียงธรรม โปรงใส รวมทั้งมีการประเมินการบริหาร 
ความเส่ียง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการท่ีเพียงพอ
และมีประสิทธิผล เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล สอดคลองกบันโยบายและกฎหมาย ระเบียบขอบงัคับ
ของทางการท่ีเก่ียวของ ปองกันและลดความเสียหายจากการทุจริต
และการประพฤติมิชอบ โดยผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
ของฝายตรวจสอบจะถูกรายงานไปยังผูที่มีหนา ท่ีรับผิดชอบ 
และมีการติดตามเพ่ือใหมั่นใจวาไดปรับปรุงแกไขในเวลาท่ีเหมาะสม 
สําหรับประเด็นท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการของ
ธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูบริหารระดับสูงภายใน
เวลาท่ีเหมาะสม อีกท้ังธนาคารมีการจัดสงขอมูลผลการตรวจสอบ
ไปยงัหนวยงานทางการหากไดรบัการรองขอดวย การตรวจสอบภายใน
ยังคํานึงถึงความเสี่ยงใหมๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง (Risk Sensing) 
และปรับแผนการตรวจสอบใหตอบสนองความเส่ียงไดอยางทันเวลา 
(Flexible Audit Plan) โดยไดนําหลักการการตรวจสอบเชิงบูรณาการ 
(Integrated Audit) การตรวจสอบอยางตอเน่ือง (Continuous Audit) 
และการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) มาประยุกตใช รวมถึง
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูลใหดีย่ิงขึ้น โดยพัฒนา
ใหเปนการตรวจแบบอัตโนมัติ (Automated Data Analytics Rules) 
และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงินอยางตอเน่ือง
 ธนาคารยังคงใหความสาํคัญกับการใหความชวยเหลือลกูหน้ีทีไ่ดรบั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและโรคโควิด 19 การขายและการให
บริการลูกคาอยางเปนธรรม (Market Conduct) และการบริหาร
คุณภาพสินทรัพย (Asset Quality) รวมถึงการคุมครองขอมูลลูกคา 
(Customer Data Privacy) เพ่ือรักษาไวซึ่งความไววางใจของลูกคา
ที่มีตอธนาคารในการปกปองรักษาขอมูลลูกคา การใหความสําคัญ
กับมาตรการในการปองกันภัยคุกคามดานไซเบอร (Cyber Threat) 
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การจัดการความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหลูกคา
ใชบริการไดอยางมั่นใจและปลอดภัย นอกจากน้ี ธนาคารไดจัดอบรม
หลักสูตร Governance, Risk Management and Compliance 
สาํหรบัผูบรหิารและพนกังาน รวมทัง้ไดกําหนดใหพนักงานทุกคนอบรม
ผานชองทาง e-Learning ในหลักสูตรการควบคุมภายใน

การปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัตินโยบายการปองกันการหา
ผลประโยชนในหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหการดําเนินงานและข้ันตอน
การปฏิบัติงานท้ังหมดของธนาคารเปนไปอยางถูกตองสอดคลองกับ
หลักเกณฑและขอกําหนดของหนวยงานตางๆ โดยมีคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการทําหนาท่ีสงเสริมการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 
เพ่ือใหผูที่เก่ียวของทุกระดับปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ของธนาคาร ขอกําหนดกฎหมายท่ีเก่ียวของ จรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน และจัดใหมีการทบทวนนโยบาย
เปนประจําทุกป
  ธนาคาร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 
และบริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ไดรวมลงนาม
ในคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต ซึ่งดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิทัไทย หอการคาไทย หอการคานานาชาติแหงประเทศไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดัน
ใหเกิดการตอตานการทุจรติในวงกวาง โดยไดรบัประกาศนยีบตัรรบัรอง
ฐานะเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริตจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริตต้ังแตป 2556 
 นอกจากน้ี ธนาคารยังใหความสําคัญในการส่ือความนโยบาย
การปองกันการหาผลประโยชนในหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติและดําเนินการท่ีเหมาะสมท้ังภายในและภายนอกองคกร 
โดยเปดเผยไวบนเว็บไซตของธนาคาร และสือ่ความพรอมทัง้ใหความรู
แกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในองคกรผานชองทาง
การสื่อสารภายในของธนาคารอยางตอเนื่อง ไดแก ธรรมาภิบาลสาร 
ระบบเค รือขายอิ เ ล็กทรอนิกส  และกสิกรที วี  จัดอบรมและ
ใหพนักงานเขารับการเรียนรูเ ก่ียวกับจรรยาบรรณของพนักงาน
และนโยบายการปองกันการหาผลประโยชนในหนาท่ีโดยมิชอบ
ผานระบบ e-Learning เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความรับผิดชอบอยางถูกตองและเหมาะสม โดยประเมินความรู
ความเขาใจหลังการเรียนรู 

 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณทีเ่ขมแขง็ในการตอตานการทุจรติคอรรปัชัน่
ทกุรูปแบบ และใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนสงเสริม
ใหเกิดธรรมาภิบาลท่ีด ีจงึไดกําหนดนโยบายการงดรับของขวัญสําหรับ
ธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารยึดถือปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ ธนาคารไดสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินธุรกิจ
ที่ ไมมีสวนเ ก่ียวของกับการคอรรัปชั่นไปยังคูคาอยางตอเ น่ือง 
โดยในป 2564 มีการดําเนินการ ดังน้ี 

• สื่อความคูมือคูคาในเร่ืองจรรยาบรรณคูคาของธนาคาร
กสิกรไทย ซึ่งครอบคลุมเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน
และแรงงาน การปองกันการหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ใหคูคา
รบัทราบและเปนแนวทางในการปฏบิตั ิรวมถงึสนบัสนนุใหคูคา
เขารวมเปนภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริต 

• สื่อความนโยบายการงดรับของขวัญในทุกเทศกาลไปยังคูคา
• จดัส่ือความคูคาเพ่ือเนนย้ํานโยบาย แนวปฏิบตักิารจัดซือ้จดัหา

ของธนาคาร การดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนภายใตการกํากับดูแล
ที่ดีและการจัดซื้ออยางรับผิดชอบ รวมถึงการดําเนินงาน
ตามหลักการดาน ESG และการสนับสนุนใหคูคาดําเนิน
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ไมมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต
คอรรัปชั่น 

• สื่อความเ ร่ืองจรรยาบรรณของพนักงานและนโยบาย
การปองกันการหาผลประโยชนในหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือเนนย้ํา
ความเขาใจ การรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด
ไวอยางเครงครัด

• จัดใหมีชองทางท่ีหลากหลายในการรับแจงขอมูล ขอรองเรียน 
หรือเบาะแส

ธนาคารประชาสัมพันธนโยบายการงดรับของขวัญในทุกเทศกาล 
และในโอกาสตางๆ เพ่ือสงเสริมธรรมาภิบาลที่ดีและการดําเนินงาน 

ตามหลักการธนาคารแหงความย่ังยืน
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กระบวนการจัดการเกี่ยวกับขอมูลหรือเบาะแส

การรับแจงขอมูล ขอรองเรียนหรือเบาะแส
 ธนาคารกําหนดนโยบายการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส (Whistle-Blowing Policy) โดยมีชองทางการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส กระบวนการ
จัดการเก่ียวกับขอมูลหรือเบาะแส มาตรการคุมครองสิทธิของผูใหขอมูล การรักษาขอมูลของผูแจงไวเปนความลับใหจํากัดเฉพาะผูที่รับผิดชอบ
และมีหนาท่ีตรวจสอบเทาน้ันท่ีจะเขาถึงขอมูลได และคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาส่ังการและรายงานตอคณะกรรมการธนาคาร 
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ธนาคารไดกําหนดมาตรการท่ีเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียดวย 
นอกจากน้ีธนาคารไดมีการส่ือความเก่ียวกับนโยบายการรับแจงขอมูลหรือเบาะแสใหพนักงานไดรับทราบผานชองทางตางๆ เพ่ือใหพนักงาน
เขาใจถึงความสําคัญ และตระหนักถึงบทบาท หนาท่ี และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งไดสงเสริมใหบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินมีชองทางในการแจงขอมูล
หรือเบาะแสดวย

การปองกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
 ธนาคารมุงม่ันท่ีจะเปนธนาคารท่ีมีระบบความปลอดภัยดานธุรกรรม
ทางการเงินซ่ึงไดรับการยอมรับ รวมท้ังมีกลไกเพ่ือปองกันไมใหใชธนาคาร
เปนชองทางในการฟอกเงิน การสนบัสนนุทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ซ่ึงธนาคารมีการจัดทํา
นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานการปองกันการฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายลางสูง (AML/CTPF)* ตามที่สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) กําหนดและเปนไปตามมาตรฐานสากล โดย
พนักงาน สาขา สาํนักงานใหญ และบริษทัในกลุมธุรกิจทางการเงินตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด และผูบริหารระดับสูงรับผิดชอบในการดูแล
ใหมกีารปฏิบตัสิอดคลองตามนโยบายและระเบียบปฏิบตังิานดังกลาว 

 ธนาคารมีการกําหนดกระบวนการการรูจักลูกคา การตรวจสอบ
เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (KYC/CDD)** การตรวจสอบ 
Sanction List และการบริหารความเส่ียงแกลูกคาของธนาคาร
ตามระดับความเส่ียงของลูกคาอยางเหมาะสม รวมถึงธนาคารมีระบบ
การติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมของลูกคา
ที่มีความนาสงสัย (AML Monitoring System) อยางมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารไดนํา Data Analytics มาประยุกตใช
ในการวิเคราะหธุรกรรมและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ธนาคารมีการจัด
อบรมและสื่อความหลักเกณฑใหแกพนักงานเพ่ือใหพนักงานปฏิบัติ
ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงจัดใหมีการประเมินผลความรู
ดาน AML/CTPF ของพนักงานอยางสมํ่าเสมอ

 
* AML/CTPF: Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing
** KYC: Know Your Customer/ CDD: Customer Due Diligence

ผูแจงสงขอมูลหรือเบาะแส
ผานชองทางไปรษณีย 
หรืออีเมล

หนวยงานท่ีมี
ความเปนอิสระ
ดําเนินการกล่ันกรอง 
รวบรวม และตรวจสอบ
ขอเท็จจริง โดยขอมูล
ของผูแจงจะถูกเก็บไว
เปนความลับ

หากตรวจสอบพบวา
มีการกระทําที่ไมถูกตอง 
หรือไมเหมาะสม 
จะดําเนินการลงโทษ
ทางวินัยตามระเบียบ
ของธนาคาร
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คณะกรรมการธนาคาร

ที่อยู : เลขานุการบริษัท
   สํานักเลขานุการบริษัท 
   สายงานเลขาธิการองคการ
   บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
   เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 
   ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ 
   เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 400/22 ถนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล : info@kasikornbank.com
โทรศัพท : 02-2220000
โทรสาร : 02-4701144
K-Contact Center : 02-8888888 กด 1 ภาษาไทย, กด 2 ภาษาอังกฤษ, 
(กลุมลูกคาบุคคล)   กด 877 ภาษาญ่ีปุน, กด 878 ภาษาจีน, 
    กด 879 ภาษาพมา 
K-BIZ Contact Center : 02-8888822 กด 1 ภาษาไทย, กด 2 ภาษาอังกฤษ, 
(กลุมลูกคาธุรกิจ)   กด 3 ภาษาจีน, กด 4 ภาษาญ่ีปุน

ชองทางในการติดตอธนาคาร

ชองทางการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส

 นอกจากน้ี ธนาคารยังจดัใหมชีองทางสาํหรับผูมสีวนไดเสียในการติดตอสือ่สารกบัธนาคารในกรณีทีม่คีาํถามหรือขอสงสยั ตลอดจนขอเสนอแนะ 
หรือขอรองเรียน โดยสามารถติดตอธนาคารไดที่

สายดวนรองเรียน (Complaint Hotline)

กลุมลูกคาบุคคล : 02-8888888  กด 9
กลุมลูกคาธุรกิจ  : 02-8888822  กด 9

สวนนักลงทุนสัมพันธ สํานักเลขานุการบริษัท 

• นักลงทุนและผูถือหุนบุคคล
 อีเมล   : Shareholder_IR@kasikornbank.com    
 โทรศัพท   : 02-4706116 
• นักลงทุนและผูถือหุนสถาบัน
 อีเมล   : IR@kasikornbank.com
 โทรศัพท   : 02-4706900-1 
     02-4702660-1   

ฝายตรวจสอบ สายงานตรวจสอบ

อีเมล : InternalAudit@kasikornbank.com
ที่อยู : ผูรวมบริหารฝายตรวจสอบ
   อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ 1 
   ชั้น 32 เลขท่ี 252/40-41 ถนนรัชดาภิเษก 
   แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
   กรุงเทพมหานคร 10310

   GRI 102-3
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ความเสี่ยง
ทามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง 
ธนาคารตระหนักดีวาหากไมมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
จะสงผลใหการดําเนินงานของธนาคารไดรับความเสียหาย
และอาจกระทบตอเสถียรภาพของธนาคาร
และระบบสถาบันการเงินในระยะยาว 

โอกาส
การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยสรางความเช่ือมั่น
ใหแกผูมีสวนไดเสีย นํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ และสรางผลตอบแทน
ใหเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาว

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การปองกันความเสี่ยง 3 ระดับ (3 Lines of Defenses) 

 ธนาคารไดนําแนวทางการปองกันความเสี่ยง 3 ระดับ (3 Lines of Defenses) มาปรับใชในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารในระดับ
โครงสรางการบริหารจัดการต้ังแตคณะกรรมการธนาคารจนถึงระดับปฏิบัติการ เพ่ือใหมั่นใจไดวากระบวนการบริหารความเส่ียงของธนาคาร
มีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบอยางมีประสิทธิผล

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

 ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบดวย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง 
และการรายงานความเส่ียง ซึ่งไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองใหมีความสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมและมาตรฐานสากล 
อีกท้ังใหความสําคัญกับผลกระทบจากความเส่ียงดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-related Risk) จึงมีการผนวกความเส่ียง
ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศในกระบวนการบริหารความเส่ียงดานเครดิต โดยนํามาเปนปจจยัหน่ึงในกระบวนการพิจารณาเครดิตและใชเปน
ปจจยัในการประเมินผลกระทบตอเครดติพอรตโฟลโิอของธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารยังใหความสาํคัญกับสญัญาณเตือนภยัลวงหนา (Early Warning) 
และการติดตามสถานะและการกระจุกตัวของความเสี่ยงท่ีสําคัญในภาพรวม รวมถึงมีการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหาร
ความเส่ียง และประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ ผานการประเมินโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ ซึ่งผลการประเมินพบวา
การบริหารความเส่ียงของธนาคารในภาพรวมมีความเหมาะสม

การระบุความเสี่ยง
เปนขั้นตอนท่ีจะมีการบงชี้ถึงความเสี่ยง
ทั้งในแงของประเภทความเสี่ยง สาเหตุ
และปจจัยที่เกี่ยวของกับความเส่ียง 
ทั้งที่เปนปจจัยภายในและภายนอก 
ตลอดจนมีการพิจารณาหรือคาดการณ
ถึงความเสี่ยงที่ธนาคารกําลัง
ประสบอยู หรือความเสี่ยงใหม
ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยคํานึงถึงปจจัยดาน ESG

การรายงานความเสี่ยง
เปนขั้นตอนของการรายงานความเสี่ยง 
ประเภทตางๆ อยางครอบคลุม 
ทันเวลาและเพียงพอในหลายมุมมอง 
เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยง
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-30 

การประเมิน
ความเสี่ยง

การระบุ
ความเสี่ยง

การติดตาม
และควบคุม
ความเสี่ยง

การรายงาน
ความเสี่ยง

กระบวนการ
บริหารความเส่ียง

1
4

2
3

การประเมินความเสี่ยง
เปนข้ันตอนที่จะมีการนําเคร่ืองมือ
และวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมมาใช
ประเมินความเส่ียง ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบ 
อนุมัติ และทบทวน ภายใตกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม

การติดตาม
และควบคุมความเส่ียง
เปนข้ันตอนที่จะมีการติดตามและควบคุม
การดําเนินการตามนโยบายความเส่ียง 
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับความเส่ียง
และขอบเขตของความเส่ียง เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายความเส่ียงและระดับความเส่ียง
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
โดยมีการติดตามและควบคุมความเส่ียง
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
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โครงสรางการบริหารจัดการความเส่ียง

• สายงานธุรกิจลูกคาบรรษัท
• สายงานเครือขายชองทางธุรกิจ
• สายงานวาณิชธนกิจ
• สายงานธุรกิจตลาดทุน
• Private Banking Group
• World Business Group
• สายงาน Corporate Strategy 
 and Innovation 
• สายงาน Data and Analytics
• สายงาน Integrated Channels 
 and Business Solutions 
• สายงาน Marketing Management 
• สายงาน Transaction and Wealth 
 Banking 
• สายงานผลิตภัณฑเครดิต
• สายงานการใหบริการลูกคาและองคกร
• Central Treasury Department - 
   สายงานการเงินและควบคุม
• กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป

• สายงานบริหาร
 ความเส่ียงองคการ

• สายงานตรวจสอบ

หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

หนวยงาน
ที่ทําหนาที่บริหาร

และควบคุมความเสี่ยง
หนวยธุรกิจ • หนวยธุรกิจซ่ึงดําเนินธุรกิจท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 

 มีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอการบริหารความเส่ียงตางๆ 
 ที่เก่ียวของอยางตอเน่ือง เพ่ือใหความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น
 อยูในระดับที่เหมาะสมกับอัตราผลตอบแทน 
 และอยูในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได
• หนวยงานท่ีทําหนาที่บริหารความเสี่ยง 
 ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการใหความเห็นเก่ียวกับ
 ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจอยางเปนอิสระ
 และเช่ือถือได รวมท้ังควบคุมความเส่ียง
 ใหอยูภายใตระดับที่ยอมรับได
• หนวยงานตรวจสอบภายใน 
 มีความเปนอิสระ ทําหนาท่ีประเมินเพ่ือเพ่ิมมูลคา
 และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
 บริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน 
 และการกํากับดูแลกิจการ 

• อนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียง
 และขอบเขตความเส่ียงท่ียอมรับได 
 (Risk Appetite) 
• กํากับดูแลใหการบริหารความเส่ียง
 ในภาพรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน
 เปนไปอยางมีประสิทธิผล 

• บริหารความเส่ียงในภาพรวมของกลุมธุรกิจ
    ทางการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล
• กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและขอบเขต
    ความเส่ียงท่ียอมรับได รวมถึงกําหนดวงเงินสูงสุด
    ตามขอบเขตความเส่ียงท่ีกําหนด (Risk Limit)
    ในมิติตางๆ ที่มีความสําคัญ
• กําหนดกลยุทธโครงสรางองคการและทรัพยากร
 ที่ใชในการบริหารความเส่ียงใหสอดคลอง
 กับนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุมธุรกิจ
 ทางการเงิน โดยสามารถวิเคราะห ประเมิน วัดผล
   และติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงได
    อยางมีประสิทธิผล
• ดูแลการใหบริการสินเช่ือแกโครงการ Project Finance 
 ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
 โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงดานเครดิต 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน
    และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

• คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงดานเครดิต
• คณะอนุกรรมการบริหารกระบวนการเครดิต
• คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน
• คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงดานตลาด
• คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน
• คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ
• คณะอนุกรรมการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ
• คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงดาน Digital Oriented Risk,
   Data & Cyber Security and IT Risk Management
• คณะอนุกรรมการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

คณะปฏิบัติการ

คณะกรรมการธนาคาร 

   GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-30
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การบริหารจัดการความเสี่ยงจากโรคโควิด 19

 ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงจากโรคโควิด 19 ที่มีผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของลูกคาและพนักงาน รวมท้ังความตอเน่ือง
ในการดําเนินธุรกิจ การใหบริการของธนาคาร และการดําเนินธุรกิจของลูกคา คูคา หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ จึงมีการบริหาร
จัดการความเส่ียงเชิงรุกท้ังในดานการปองกัน การติดตามและการรับมือดานตางๆ อยางตอเน่ือง นับตั้งแตการแพรระบาดของโรคในชวงแรก 
จนสามารถจัดการสถานการณไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ ซึ่งที่ผานมายังไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 
รวมท้ังคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของพนักงานของธนาคาร 
 ธนาคารมีการดําเนินการหลายสวนท้ังในเชิงปองกัน ติดตาม และรับมือสถานการณ โดยสรุป ดังน้ี

GRI 102-30, GRI 103-2

• Adjust Work mode & BCP to align with covid 
 spread situation 
• Encourage customers to use digital channel 
 services (if possible) 

• Emphasize Work from Home (WFH) to reduce infectious risks  
• Apply ATK and social distancing for work at site staff  
• Split Site/floor + WFH for critical activities    
• Provide accom or transportation support for key staff 
 (if any) 

RESPONSE
Set up dedicated team to cope with COVID-19 infection incidents e.g. 
• Building - deep cleaning
• Communication - internal and external via related channels 
• People - provide medical support for infected staff, self quarantine for staff at risk with health report

MONITOR

BUSINESS 
CONTINUITY 
PLAN (BCP)

Internal
Provide Contact Channels for Staff

to inform suspected cases

External
Closely monitor situation, impacts, 

and key actions: daily reports to executives

PROTECT

COVID-19 Incident Management

• Incident Response Team (IRT) 
 to manage overall situation/indidents

• Report/Escalate to Executives
 e.g. key situation, action, criteria

Provide
Protective 
Equipment

e.g. mask, gel,
face shield

Launch Staff 
Measures 
& K-Tips

e.g. protective 
measures

Increase Cleaning 
Cycle at Frequently 

Touched Areas 
e.g. lifts, doors

Install 
Thermo 

Scan at Key 
Buildings

Maintain 
Social Distance 
e.g. workspace,
work from home

Restrict or 
Screen 

Vendors/
Visitors



มิติเศรษฐกิจ รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 055

มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 (Protect)
 • ประกาศแนวปฏิบัติภาพรวมเก่ียวกับมาตรการสุขอนามัย

ที่ดีตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงาน
ที่เก่ียวของ พรอมทั้งสื่อความเปนระยะๆ ใหพนักงานทราบ

 • ลดการเขาทํางานในอาคาร  เพ่ือลดความเส่ียงในการแพรกระจายเช้ือ 
โดยปรับการทํางานให เปนแบบปฏิบัติ งานจากท่ีบาน 
(Work from Home) มากย่ิงขึ้น

 • กําหนดมาตรการเพ่ือดูแลพนักงานท่ียังตองเขาปฏิบัติงาน
ในอาคาร ไดแก ตรวจคัดกรองดวย ATK อยางสม่ําเสมอ 
ตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาอาคาร กําหนดใหสวมหนากาก
ตลอดเวลา จัดวาง/ติดต้ังเจลลางมือในพื้นท่ีตางๆ เพ่ิมรอบ
ทําความสะอาดจุดสัมผัสเสี่ยง  และจัดสถานท่ีรองรับ
การเวนระยะหาง (Social Distancing) รวมถึงติดตั้งฉากก้ัน
ในจุดบริการลูกคา หนวยงานท่ีตองพูดคุยผานโทรศัพท
อยางสมํ่าเสมอ และในพ้ืนท่ีมีพนักงานปฏิบัติงานจํานวนมาก

 • สนับสนุนและผลักดันใหพนักงานไดรับการฉีดวัคซีนใหครบ
ตามแนวทางสาธารณสุข เพ่ือลดความเส่ียงจากการติดเช้ือ
และบรรเทาไมใหอาการหนัก

 • หามพนักงานเดินทางไปยังประเทศกลุมเส่ียง โดยหาก
มีความจําเปนในการเดินทาง จะตองทําเร่ืองขออนุญาตจาก
ผูบริหารที่เก่ียวของ และงดการเดินทางระหวางอาคารในชวง
ที่มีสถานการณแพรระบาดรุนแรง ทั้งน้ี มีการปรับแนวทาง
ใหสอดคลองกับมาตรการของภาครัฐ

การติดตามสถานการณตางๆ อยางใกลชิดและตอเนื่อง 
(Monitor) 
 • มีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีติดตามขาวสารและสถานการณ

การแพรระบาดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือประเมินแนวโนมของผลกระทบ
ที่อาจสงผลตอพนักงานและธนาคาร และรายงานตอผูบริหาร
ระดับสูงอยางตอเนื่อง โดยหากสถานการณชวงใดมีแนวโนม
ทวีความรุนแรงขึ้น จะมีการเรียกประชุมคณะผูบริหารระดับสูง
เพ่ือประเมินสถานการณและตัดสินใจสั่งการอยางทันทวงที

 • มีชองทางใหพนักงานแจงเหตุเก่ียวกับโรคโควิด 19 เชน อีเมล 
เบอรโทรศัพทกลาง รวมถึงการประยุกตใชกระบวนการ Call 
Tree เพ่ือสื่อความคําสั่งการของผูบริหารระดับสูง และเรื่อง
สําคัญตางๆ ไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว

 • กําหนดใหหัวหนางานติดตามสถานะสุขภาพและสภาพแวดลอม
ของพนักงานเปนระยะๆ เพ่ือพิจารณาดูแลตามความเหมาะสม

การรับมือเมื่อเกิดเหตุ (Response)
 • มคีณะ Incident Response Team (IRT) ซึง่ประกอบดวยผูบรหิาร

ระดับสูง และตัวแทนจากหลายสวนงานท่ีเก่ียวของ ทําหนาท่ี
ตดิตามภาพรวมสถานการณภายในและภายนอกอยางใกลชดิ 
ตัดสินใจเพ่ือบริหารจัดการภาพรวมของสถานการณและ
การดําเนินการตางๆ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น โดยอาศัย
เทคโนโลยีการส่ือสารที่ทําใหผูที่ เ ก่ียวของไดรับขอมูล
และสั่งการไดอยางรวดเร็ว 

 • จัดต้ังทีมเฉพาะกิจ และกําหนดมาตรการดําเนินการเม่ือพบลูกคา
หรือพนักงานกลุมเส่ียงติดเชื้อ หรือเปนผูปวยติดเชื้อโควิด 19

 • กําหนดวิธีการและแนวทางในการดูแลพนักงานผูตดิเชือ้ ตัง้แต
ตรวจพบ โดยสนับสนุนและจัดหาสถานพยาบาล จนสามารถ
กลบัมาทาํงานไดตามปกต ิพรอมทัง้รบัผดิชอบคาใชจายท้ังหมด
ในการรักษาพยาบาลในสวนท่ีนอกเหนือจากการดูแลของภาครัฐ

 • จดัเตรยีมบคุลากรทางการแพทยและทมีงาน เพ่ือใหคาํปรึกษา
ดานสุขอนามัยและสวัสดิการพนักงาน

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan: BCP)
 หนวยงานทางธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนตางๆ ประเมิน
สถานการณและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอผลิตภัณฑ บริการ และ
การดําเนินงานท่ีตนเองรับผิดชอบ เพ่ือเตรียมพรอมหากสถานการณ
มีความรุนแรง อีกท้ังทบทวน ปรับปรุงผลกระทบทางธุรกิจ (Business 
Impact Assessment) และแผนฉุกเฉินทางธุรกิจ (BCP) ใหสอดคลอง
กับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ที่อาจเกิดขึ้น ดังน้ี
 • การกําหนดธุรกรรมงานสําคัญของธนาคาร รวมถึงธุรกรรม

จาํเปนบางสวนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหดาํเนินการ
เพ่ิมเติมในสถานการณโรคโควิด 19 เชน มาตรการชวยเหลือ
ลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบ เปนตน

 • การลดความเส่ียงของการแพรกระจายโรคท่ีอาจกระทบตอ
พนักงานกลุมธุรกรรมงานท่ีสําคัญ โดยการแบงกลุมพนักงาน
เพ่ือแยกการปฏิบัตงิาน (Split Site/Split Floor) ผสมผสานกับ
การใชรปูแบบ Work From Home เพ่ือใหมัน่ใจวาหากพนักงาน
กลุมใดถูกกักตัวหรือไมสามารถปฏิบัติงานได ก็จะมีพนักงาน
สวนท่ีเหลือสามารถดําเนินงานหรือใหบริการธุรกรรมสําคัญ
แกลูกคาไดอยางตอเน่ือง  

 • การปรับรูปแบบและวิธีการเพ่ือชวยเหลือลูกคาท่ีไมสามารถ
มาทําธุรกรรมตามกระบวนการเดิมได โดยมีการควบคุม
ความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

 • การจัดหาสถานที่พักใกลเคียงอาคารปฏิบัติงานหรือสํารวจ
รถรับสงพนักงานสําคัญ เพ่ือรองรบักรณีหากภาครัฐมกีารจํากัด
การเดินทางระหวางอาคารหรือจังหวัดตางๆ

   GRI 403-2, GRI 403-4
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ผูมีสวนไดเสีย มาตรการเยียวยา

ลูกคา • การพักชําระเงินตนแตจายดอกเบ้ีย หรือเลื่อนการชําระสินเช่ือแกลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด 19
• การใหวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมแกผูประกอบการ
• การชะลอการชําระหน้ีแกผูประกอบการ
• การปรับลดดอกเบี้ย
• การปรับลดยอดผอนชําระตอเดือน หรือปรับลดอัตราผอนชําระข้ันต่ํา

พนักงาน • ใหเงินชวยเหลือเพ่ือเปนกําลังใจแกพนักงานของธนาคาร บริษัทของธนาคาร และบริษัทใหการสนับสนุนงาน
ตอธนาคารกสิกรไทย

• ใหเงินกูยืมเพ่ือชวยเหลือพนักงานและครอบครัว โดยไมมีดอกเบ้ียตามระยะเวลาผอนชําระท่ีกําหนด  
• ใหพนักงานสามารถขอชะลอการชําระหน้ีเงินกูสวัสดิการท่ีอยูระหวางการผอนชําระในปจจุบัน
ไดตามระยะผอนปรนที่กําหนด  

คูคา • กรณีที่มีพนักงานของผูใหบริการมาปฏิบัติหนาท่ี On-site ผานกระบวนการคัดกรองแลว ธนาคารจัดสรรมาตรการ
เร่ืองสุขอนามัยใหเทาเทียม หรือเทียบเคียงกับพนักงานของธนาคาร 

• มีกระบวนการรองรับในการรนระยะเวลาในการจายเงินใหคูคา หากไดรับผลกระทบ
• มีการประเมินสญัญาการใหบริการในชวงท่ีมีการปดทําการของสาขาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 
โดยพิจารณาการจายเงินท่ีเหมาะสมและยังคงดูแลพนักงานผูใหบริการใหพรอมกลับมาทํางานไดโดยไมมีผลกระทบ 
หรือพิจารณาจายบางสวนแทนการงดจายเพ่ือใหคูคาทําธุรกิจตอไปได 

• นําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทํางานผานชองทางออนไลน เพ่ือความ สะดวก ลดการเดินทาง 
และลดการติดตอพบปะโดยตรง 

• มีการปรับกระบวนการ ปรับเปล่ียนรูปแบบเอกสารใหเปนอิเล็กทรอนิกส ลดขั้นตอนการทํางานระหวางกันของคูคา
และธนาคาร เพ่ือใหเกิดความคลองตัวเหมาะสมกับสถานการณ และสอดคลองกับมาตรการควบคุม 
และแนวทางการปฏิบัติในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

• รวมกับคูคาในการวางแผนการจัดซื้อจัดหาสินคา/บริการ เพ่ือใหคูคาสามารถรับมือกับความเส่ียงตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผูถือหุน • สื่อสารมาตรการตางๆ ของธนาคารในการรับมือกับสถานการณ เพ่ือสรางความม่ันใจแกผูถือหุน ผานชองทาง
ที่หลากหลาย เชน เว็บไซต การประชุมผูถือหุน รายงานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการรายไตรมาส 
และการประชุมสื่อความฯ เปนตน

• จัดใหมีชองทางรับฟงความเห็นจากผูถือหุนผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน อีเมล โทรศัพท เปนตน

สังคมและชุมชน ธนาคารใหความชวยเหลือแกหนวยงานหรือภาคสวนท่ีไดรับผลกระทบ ดังน้ี 
• โครงการเงินกูสูไปดวยกัน (ติดตามรายละเอียดในบทการสรางการเขาถึงบริการทางการเงิน
และการใหความรูทางการเงิน)

• สินเช่ือเพ่ือคูคา CRC (ติดตามรายละเอียดในบทการสรางการเขาถึงบริการทางการเงินและการใหความรูทางการเงิน)

มาตรการเยียวยากลุมผูมีสวนไดเสียท่ีไดรับผลกระทบจากโรคโควิด 19 

GRI 403-7
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การสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร
ที่คํานึงถึงความเสี่ยง
  
 ธนาคารใหความสําคัญตอการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีคํานึงถึง
ความเส่ียงต้ังแตการกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ขอบเขต
ความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) ความเส่ียงท่ีกําหนด (Risk 
Limit) และแนวทางการบริหารความเสี่ยงทีมีความสอดคลองกับ
กลยุทธและการดําเนินธุรกิจของธนาคาร และสื่อความใหพนักงาน
ในองคกรทราบ โดยธนาคารมีการกําหนดโครงสรางการกํากับดูแล
และการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจนและเหมาะสม มีหนวยงานบริหาร
ความเสี่ยง ท่ีทําหนา ท่ีควบคุมดูแลความเสี่ยงอยางเปนอิสระ 
และหนวยธุรกิจมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการบริหารความเส่ียงตางๆ 
ที่เก่ียวของอยางตอเน่ือง เพ่ือใหความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นอยูในระดับ
ทีเ่หมาะสมกับอตัราผลตอบแทนและอยูในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได 
  นอกจากน้ี ธนาคารยังสงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกระดับ
ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมดานความเส่ียง  และตระหนักถึง
ความเปนเจาของความเส่ียง (Ownership of Risk) ในงานของตนเอง
และขององคกร อีกท้ังมีการสรางแรงจูงใจและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในรูปแบบตางๆ อาทิ การส่ือความ การอบรม 
การกําหนดตัววัดผล รวมทั้งพนักงานสามารถส่ือสารความคิดเห็น
ที่หลากหลายและประเด็นความเส่ียงตางๆ ไดอยางตรงไปตรงมา 
(Echo from the Bottom) ทั้งน้ี ธนาคารจัดใหมีกระบวนการ
และชองทางใหพนักงานท่ีพบเหตุตองสงสัยสามารถแจงเร่ืองมายัง
ธนาคารเพ่ือหาแนวทางติดตาม ปองกัน หรือจัดการไดอยางทันทวงที 
โดยการแจงเร่ืองไปยังฝายตรวจสอบ หรือตามชองทาง “เสียงจาก
สายลับ” ที่ธนาคารกําหนด 
 ในป  2564 ธนาคารส่ือความแกพนักงานภายใตโครงการ
คนกสิกรไทยหัวใจสุจริตอยางตอเน่ือง เพ่ือมุงเนนการสรางวัฒนธรรม
การใหบรกิารลูกคาอยางเปนธรรมและการปฏิบตังิานดวยความซ่ือสตัย
สุจริต ภายใตหลักการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market 
Conduct) อนัเปนพ้ืนฐานของการเติบโตอยางย่ังยืนและเปนการปลูกฝง
วัฒนธรรมองคกรท่ีคํานึงถึงความเส่ียง (Risk Culture) ใหกับพนักงาน
ในทุกระดับชั้น โดยธนาคารจัดใหมีการส่ือความแนวปฏิบัติ ดังน้ี
 • รับผิดชอบ: เขาใจขอกําหนด กฎเกณฑ และปฏิบัติตอลูกคา

อยางเปนธรรมภายใตหลักการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม 
(Market Conduct)

 • โปรงใส: แจงขอมูลสําคัญใหครบถวน ถูกตอง บอกทั้งขอดี 
ขอจํากัด ขอยกเวน คาธรรมเนียม อัตราดอกเบ้ีย สิทธิที่ลูกคา
ควรทราบใหชัดเจน รวมทั้งนําเสนอทางเลือกใหลูกคา

 • ไมเอาเปรียบ: ปฏิบัติอยางเปนธรรมตอผูที่เก่ียวของ ไมใช
อํานาจหรือหนาท่ีในการหาผลประโยชนโดยมิชอบ ไมกําหนด
เง่ือนไขการขาย

 ท้ังน้ีเพ่ือใหพนักงานธนาคารตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงาน 
โดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติ  “รับผิดชอบ  โปรงใส  ไม เอาเปรียบ” 
ธนาคารไดสื่อความในหลากหลายรูปแบบ ทั้งวีดิทัศน คลิปเสียง 
และการสื่อความจากผูบริหารระดับสูงผานชองทางตางๆ ขององคกร 
ทั้งกสิกรทีวี Office 365 และชองทางส่ือความเฉพาะกลุมเปาหมาย
อื่นๆ รวมถึงมีการวัดผลเพ่ือทดสอบความเขาใจของพนักงาน 
 ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกร
ท่ีคํานึงถึงความเส่ียง คณะกรรมการชุดตางๆ ของธนาคาร รวมไปถึง
ผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับกรรมการผูจัดการไปจนถึงระดับผูชวย
กรรมการผูจัดการไดผลักดัน ติดตามการดําเนินการ และเปนแบบอยางท่ีดี
ใหแกพนักงานในการแสดงพฤติกรรมท่ีสงเสริมวัฒนธรรมดานความเส่ียง 
รวมถึงเขารวมกิจกรรมโครงการคนกสิกรไทยหัวใจสุจริต เพ่ือใหการสราง
วัฒนธรรมองคกรท่ีคํานึงถึงความเส่ียงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
สื่อสารใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีวัฒนธรรมองคกรท่ีคาํนึงถึงความเส่ียง โดยปลกูฝงวัฒนธรรม
องคกรท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงอยางตอเน่ือง ตัง้แตพนักงานเร่ิมเขาทํางาน
ไปจนถึงตลอดระยะเวลาการทํางานผานกระบวนการส่ือความ อบรม 
รวมถึงการกําหนดตัววัดผล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให
การปลกูฝงวฒันธรรมการใหบรกิารลกูคาอยางเปนธรรมมปีระสทิธิภาพ 
และผลักดันใหพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ธนาคารคาดหวัง 
 ธนาคารจัดต้ังและผลักดันใหมีการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง รวมท้ังความเส่ียงจากการปฏิบัติงานท่ีผิดไปจากระเบียบ
ปฏบิตั ิขอกาํหนด จรรยาบรรณ เพ่ือใหครอบคลมุภาพรวมของธนาคาร
ทัง้กระบวนการต้ังแตตนจนจบ อนัเปนสวนหน่ึงของการสรางวัฒนธรรม
องคกรท่ีคํานึงถึงความเส่ียง โดยไดกําหนดแนวทางและกระบวนการ
เพ่ือใหพนักงานรายงานเหตุการณความเสยีหาย และรายงานเหตกุารณ
ที่มีความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตภายในผานชองทางที่ธนาคารกําหนด 
โดยใชกระบวนการยกระดับปญหา (Escalation Process) เพ่ือใหสามารถ
บริหารจัดการและแกไขไดอยางทันทวงที นอกจากน้ี ธนาคารมีการเปดเผย
ขอมูลดานความเส่ียงตอสาธารณชน (Public Disclosure) อยางเพียงพอ
 ดานการปฏิบัติงานเครดิต ธนาคารมีการกําหนดโครงสราง
การจัดการดานเครดิตท่ีคํานึงถึงการสรางสมดุลระหวางสวนงานตางๆ 
รวมถึงนโยบายและกระบวนการเครดิต แนวทางการประพฤติดานเครดิต
ที่พึงประสงคและไมพึงประสงคที่ชัดเจนและชองทางการส่ือความ
ของธนาคาร พรอมทั้งจัดใหมีการฝกอบรมและทบทวนความรูงาน
เครดิต เพ่ือใหมีความม่ันใจวาผูปฏิบัติงานเครดิตมีความรูและเขาใจ
ในการปฏิบัติงานท่ีเปนปจจุบัน นอกจากน้ี ธนาคารยังกําหนด
กระบวนการติดตามรายงานเหตุการณ และนําสงใหคณะทํางาน
พิจารณาการปฏิบัติงานเครดิต เพ่ือดําเนินการจัดการอยางเหมาะสม 
รวมถึงนํามาเปนขอพิจารณาสําหรับการปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการเครดิต รวมถึงเสนอแนวทางการจัดการท่ีไมปฏิบัติตาม
เกณฑที่กําหนด เพ่ือเสริมสรางวินัยและวัฒนธรรมในการทํางาน
ดานเครดิตท่ีดีอยางตอเน่ือง 
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ความเสี่ยง
ปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภครวมถึงการแขงขันทางธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว หากธนาคารไมศึกษาและนําขอมูล
ของลูกคามาวิเคราะหเพ่ือทําความเขาใจพฤติกรรมและความตองการ
ของลูกคา อาจทําใหไมสามารถออกแบบผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน
เพ่ือตอบสนองไดตรงตามความตองการของลูกคา สงผลใหไมสามารถ
รักษาความสามารถในการแขงขันได อันนํามาซึ่งผลกระทบตอ
ฐานะทางการเงินและการดําเนินงานในทายท่ีสุด 

โอกาส
หากธนาคารเขาใจพฤติกรรมและสามารถคาดการณความตองการ
ของลูกคาได จะชวยเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
เพ่ือตอบโจทยความตองการของลูกคาและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
อันนํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของผลประกอบการ
ของธนาคารในระยะยาว

นวัตกรรมและบริการทางการเงิน

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในยุคดิจทิลั สงผลตอการดํารงชีวิตและการใชบรกิารทางการเงินของลูกคาท่ีตองการ
ความสะดวก รวดเรว็ ใชงานไดทกุท่ีทกุเวลา และมคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานสากล ธนาคารจงึพัฒนานวัตกรรมทางการเงนิเพ่ือตอบสนองวถีิชวิีต
ในยุคปจจบุนั สอดคลองกับความตองการ ความคาดหวัง และพฤติกรรมลูกคาท่ีเปล่ียนไป โดยนําเทคโนโลยีมาชวยวิเคราะหและประมวลผลขอมลู
พฤติกรรมการใชงาน เพ่ือศึกษา คนควา และพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมๆ และสามารถนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน 
บนพื้นฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และพิจารณาประเด็นดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) นอกจากนี้ ยังเปน
การเสรมิสรางความสามารถในการแขงขนัและเพ่ิมประสทิธิภาพในการดําเนินธุรกจิทีท่าํใหธนาคารสามารถสรางผลตอบแทนอยางย่ังยืนในระยะยาว

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 

Product Management Framework
 A framework for managing product throughout its life-cycle
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PRODUCT DEVELOPMENT STAGE

 ธนาคารกําหนดกรอบการบริหารจัดการผลิตภัณฑหรือบริการ และระเบียบปฏิบัติการบริหารจัดการผลิตภัณฑ (Product Management 
Framework) เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการผลิตภัณฑใหครอบคลุมประเด็นสําคัญตางๆ ตลอด Product Life Cycle ตั้งแตการริเร่ิม
ผลิตภัณฑ การวิเคราะหความเปนไปไดของธุรกิจ การประเมิน/ทบทวน/ตรวจสอบภายหลังออกผลิตภัณฑ และการยกเลิกผลิตภัณฑ รวมท้ัง
การปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดของหนวยงานทางการท่ีเก่ียวของ ภายใตความรวมมืออยางมีนัยสําคัญจากฝายท่ีเก่ียวของตามโครงสราง

GRI 103-1, GRI 103-2
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การกํากับดูแลแบบถวงดุล (3 Lines of Defense) โดยมุงเนนท่ีจะตอบสนองตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ทุกกลุมที่สําคัญ และทําใหมั่นใจวา
การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑทางการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงตามความตองการของลูกคา รวมทั้งสอดคลองกับ
ขอกําหนดกฎเกณฑสําคัญของทางการ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย และมีการควบคุมความเส่ียงสําคัญภายใตขอบเขตความเส่ียงท่ียอมรับได
 ดวยยุทธศาสตร The K-Strategy ที่มุงเนนการเพ่ิมอํานาจใหทุกชีวิตและธุรกิจของลูกคา ธนาคารจึงไดออกแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
และบรกิารทางการเงินโดยใหมกีารจัดทํา Customer Deep Listening หรอืการจดั Workshop รวมกับลกูคาและพนักงานผูดแูลความสมัพนัธลกูคา
ผูประกอบการ (Relationship Manager) เพ่ือใหเขาใจ Pain Point และความตองการ (Needs) ของลูกคา เพ่ือนํามาวิเคราะหและพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑใหตอบสนองความตองการของลูกคา 

การใหบริการลูกคาอยางเปนธรรม 
 
 ธนาคารใหความสําคัญในการยกระดับประสบการณลูกคาเพ่ือให
ไดรับบริการท่ีสอดคลองกับความตองการ ภายใตบริการของธนาคาร
ที่สอดคลองกับหลักการการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม 
(Market Conduct)  
 คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัตินโยบายการบริหารจัดการ
ดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market Conduct Policy) 
และทบทวนทุกป นโยบายดังกลาวกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการ
และมอบหมายใหคณะทํางาน 360 Prudent Risk Practice รบัผดิชอบ
ใหมกีารดําเนินการปฏิบตัเิปนไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการธนาคาร
ไดกําหนดกรอบไว ซึ่งมีหลักการสําคัญดังน้ี 
 • ออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงความตองการ 

ความสามารถและความเขาใจในผลิตภัณฑของลูกคา 
 • กําหนดคาตอบแทนและมาตรการเพ่ือการควบคุมความเส่ียง

อยางเหมาะสม 
 • กําหนดกระบวนการขายท่ีไมรบกวนความเปนสวนตัว เหมาะสม

กับความตองการ ความสามารถทางการเงินและความสามารถ
ในการทําความเขาใจของลูกคา มุงเนนใหลูกคาไดรับขอมูลสําคัญ
ที่ครบถวน ไมบิดเบือนและเพียงพอตอการตัดสินใจใชบริการ

 • พนักงานท่ีเก่ียวของกับการใหบริการลูกคาไดรับการส่ือความ
ถึงขอมูลผลิตภัณฑ รวมถึงกระบวนการใหบริการท่ีธนาคาร
กําหนด เพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

 • กําหนดใหมีการดูแลขอมูลของลูกคาอยางม่ันคงปลอดภัย 
โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ และใชขอมูลของลูกคา
ตามวัตถุประสงคที่ลูกคาไดแจงไวหรือใชขอมูลลูกคาตามท่ี
กฎหมายกําหนดและไมรบกวนความเปนสวนตัวของลูกคา

 • กําหนดกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน ตลอดจนการพิจารณา
ชดเชยเยียวยาใหลูกคาอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 • กําหนดระบบควบคุมและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติเพ่ือปองกัน
การเกิดความเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 • กําหนดใหมีการบริหารจัดการเก่ียวกับการใหบริการลูกคา
ทั้งกรณีปกติและกรณีเหตุฉุกเฉินเพ่ือใหลูกคาสามารถไดรับ
บริการท่ีถูกตองครบถวนอยางตอเน่ือง

 ทั้งนี้ หลักการขางตน ธนาคารมีการบริหารจัดการอยางตอเน่ือง 
รวมถึงมีการปรับปรุงเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม และสอดคลองกับ
สถานการณที่มีการเปล่ียนแปลง
 ธนาคารมุงเนนการสรางวัฒนธรรมการใหบริการลูกคาอยาง
เปนธรรม และการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และจัดใหมี
การส่ือความแนวปฏิบัติใหกับพนักงาน ดังตอไปนี้
 1. รับผิดชอบ: เขาใจขอกําหนด กฎเกณฑ และปฏิบัติตอลูกคา
อยางเปนธรรมภายใตหลักการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม 
(Market Conduct) 
 2. โปรงใส: แจงขอมูลสําคัญใหครบถวน ถูกตอง บอกท้ังขอดี 
ขอจํากัด ขอยกเวน คาธรรมเนียม อัตราดอกเบ้ีย ตามสิทธิที่ลูกคา
ควรทราบใหชัดเจน รวมทั้งนําเสนอทางเลือกใหแกลูกคา
 3. ไมเอาเปรยีบ: ปฏบิตัอิยางเปนธรรมตอผูทีเ่ก่ียวของ ไมใชอาํนาจ
หรือหนาท่ีในการหาผลประโยชนโดยมิชอบ ไมกําหนดเง่ือนไขการขาย 
 ทั้งน้ี ธนาคารมีเปาหมายในการยกระดับประสบการณลูกคา
เพ่ือใหไดรับบริการท่ีสอดคลองกับความตองการ มีการกําหนด
มาตรฐานในการใหบริการแกลูกคาอยางเทาเทียมกัน  รวมถึง
มีกระบวนการดูแลลูกคาและชดเชยความเสียหายใหแกลูกคา
อยางยุติธรรมและเหมาะสม  ภายใตหลักการบริหารจัดการ
ดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market Conduct) รวมท้ัง
มีการเตรียมความพรอมอยางตอเน่ืองเพ่ือรองรับหลักเกณฑใหม
หรือที่มีการเปล่ียนแปลง
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นวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน

แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพทมือถือและอินเทอรเน็ต

ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

แอพพลิเคชั่นธนาคาร
บนโทรศัพทมือถือ K PLUS 

ธนาคารพัฒนา K PLUS อยางตอเน่ือง ควบคูกับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีรูปแบบโอเพนแพลตฟอรมเพ่ือใหงาย
ตอการเช่ือมตอกับแพลตฟอรมของพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ 
และผลักดันแพลตฟอรมของธนาคารใหเขาไปอยูในชีวิตประจําวัน
ของลูกคาในทุกวัน (Everyday Use) และใหลูกคาสามารถใชจายบน 
K PLUS ไดหลากหลายรูปแบบทั้งเงินในบัญชีและคะแนนสะสม

บริการใหม ในป 2564 อาทิ บริการสแกนคิวอารโคดจายเงิน
ดวยคะแนนสะสม K Point แทนเงินสด บริการจายเงินซ้ือสินคา
บน K+ market ดวย The 1 Point บริการโอนเงินไปประเทศญ่ีปุน 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน บริการสมัครสินเช่ือตางๆ 
ของธนาคารดวยตนเอง บริการ K PLUS Lobby ใหลูกคาสามารถ
สํารวจฟเจอรบน K PLUS แมไมมีบัญชีหรือบัตรของธนาคาร 
บริการเปล่ียนเบอรโทรศัพทมือถือที่ผูกกับ K PLUS ใหสามารถใชงาน
ตอเน่ืองไดดวยตนเอง และ K Pay Later วงเงินเพ่ือชําระคาสินคา
และบริการ โดยสามารถสมัครใชบริการและใชจายดวยวงเงิน
ผานชองทาง K PLUS และผอนชําระคาสินคาและบริการเปนงวด

• จํานวนธุรกรรม 20,710 ลานรายการ 
 เติบโตรอยละ 43 จากป 2563
• มูลคาธุรกรรม 18.9 ลานลานบาท 
 เติบโตรอยละ 36 จากป 2563
• จํานวนผูใชบริการ K PLUS 17.1 ลานราย 
เติบโตรอยละ 19 จากป 2563

แอพพลิเคชั่นธนาคาร
บนโทรศัพทมือถือสําหรับ
รานคา K PLUS SHOP 

บริการชําระคาสินคาและบริการผานคิวอารโคดตามมาตรฐาน 
Thai QR Payment พรอมเพย คิวอารโคดของบัตรเครดิตวีซา
และมาสเตอรการด ยูเนียนเพย และคิวอารโคดของอาลีเพย 
และวีแชทเพย และการรับชําระดวยอุปกรณรับบัตร mPOS 
(Mobile Point of Sale) ดวยมาตรฐานความปลอดภัยขอมูลบัตร
ระดับสากล Payment Card Industry Software-based PIN Entry on 
COTS (PCI SPoC) และบริการ K PLUS SHOP สําหรับรานคา
ที่มีหนารานและรานคาบนชองทางออนไลน ผานชองทาง
แอพพลิเคชั่น และ QR API

• จํานวนธุรกรรมกวา 170 ลานรายการ
• มูลคาธุรกรรมกวา 0.18 ลานลานบาท
• จํานวนรานคาท่ีใหบริการประมาณ  
 1.9 ลานรานคา

แอพพลเิคชั่นธนาคาร
บนโทรศัพทมือถือ 
K PLUS SME 

บริการธนาคารบนโทรศัพทมือถือที่ชวยบริหารจัดการธุรกิจ
ของผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) 
ไดอยางคลองตัว โดยสามารถตรวจสอบการเคล่ือนไหวบัญชี 
จัดกลุมบัญชี จัดการเช็ค รายงานสินเช่ือ และทําธุรกรรมโอนเงิน 
จายบิลไดงาย สะดวก รวดเร็ว

• จํานวนธุรกรรมกวา 376 ลานรายการ
• มูลคาธุรกรรมกวา 1.31 ลานลานบาท
• จํานวนผูใชงาน 670,000 คน

บริการธุรกรรมดานการเงิน
ทางอินเทอรเน็ต
ผาน K-Cyber  

บริการธุรกรรมโอนเงิน เติมเงิน และชําระคาสินคาและบริการ 
ในท่ีเดียวทางอินเทอรเน็ตผาน K-Cyber ที่พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ใหลูกคามีความมั่นใจในการทําธุรกรรมบนระบบที่ปลอดภัย
และมีเสถียรภาพ

• จํานวนธุรกรรมกวา 4,161 ลานรายการ
• มูลคาธุรกรรมกวา 0.62 ลานลานบาท
• จํานวนผูใชงาน 2.24 ลานคน
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บริการใหม
ของ K PLUS ในป 2564

บริการสแกนคิวอารโคดจายเงินดวยคะแนนสะสม K Point แทนเงินสดK PAY LATER วงเงินเพ่ือชําระคาสินคาและบริการ 
สมัครใชบริการและใชจายดวยวงเงินผานชองทาง K PLUS

• บริการสมัครสินเช่ือสวนบุคคล 
 บัตรเครดิต และบัตรเงินดวนดวยตนเอง  

• บริการโอนเงินตางประเทศ 
ขยายการใหบริการอีก 2 สกุลเงิน 

 รวมเปน 14 สกุลเงิน 32 ประเทศ  

• บริการเปล่ียนเบอรโทรศัพทมือถือ
 ที่ผูกกับ K PLUS ไดดวยตนเอง 
 และปลดล็อค K PLUS ตั้งรหัสใหม
 ดวยบัตรประชาชนไดเอง ที่ตู K-ATM 
 เมื่อลืมรหัสผาน

• บริการจายเงินดวยคะแนนสะสม
  แทนเงินสด บน K PLUS ไดแก 
 การ scan QR จายดวย K Point 
 และการซ้ือของบน K+ market 
 ดวย The 1 Point

• บริการ K PLUS Lobby 
 ใหลูกคาสามารถสํารวจฟเจอรบน K PLUS 
 และดูสินคาบน K+ market ได 
 แมไมมีบัญชีหรือบัตรของธนาคาร

• บริการโอนเงินไปประเทศญ่ีปุน
 และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สะดวก ไมมีขั้นต่ํา

 ปลายทางรับเงินเต็มจํานวน  
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ตอบโจทยทุกความตองการของรานคา 
ดวยชองทางการรับชําระเงินท่ีหลากหลาย
• ใชงานผานแอพพลิเคชั่น K PLUS SHOP
• ใชงานดวยเคร่ืองรูดบัตร EDC 
• ใชงานผานการเช่ือมตอ QR API

K PLUS SHOP • สรางคิวอารโคดเพ่ือรับเงิน 
• รองรับการชําระดวยคิวอารโคด
 พรอมเพย / วีซา / มาสเตอรการด / 
 ยูเนียนเพย
• รองรับการชําระดวยบัตร ผานอุปกรณ
 รับบัตร mPOS (Mobile Point of Sale)

มิติเศรษฐกิจ รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 062

บริการหนังสือคํ้าประกันผานระบบบล็อกเชน

ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

บริการหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส 
ผานระบบบล็อกเชน 

ธนาคารรวมกับบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
เชื่อมตอระบบบล็อกเชนกับผูรับหนังสือคํ้าประกันท่ีเปนบริษัทช้ันนํา
ในหลายอุตสาหกรรม และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหบริการ
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสไดแพรหลายมากย่ิงขึ้น 
รวมถึงระบบและขอมูลมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

• จํานวนลูกคาท่ีออกหนังสือคํ้าประกัน 
และตอหนังสือคํ้าประกัน
ผานระบบบล็อกเชน 6,519 ราย 

ประโยชนท่ีไดจากการใชเทคโนโลยีบล็อกเชน 

สําหรับธนาคาร
• ลดตนทุนในการจัดการเอกสาร
 และการดูแลขอมูล ลดปญหาเร่ืองเอกสารหาย
• ลดขั้นตอนการทํางาน
 ภายใตความปลอดภัยของระบบและขอมูล
 

สําหรับลูกคา
• ชวยอํานวยความสะดวก ลดเวลา
 และลดขั้นตอนการทําธุรกรรม
• ชวยลดคาใชจายในการเดินทาง 
• ชวยปองกันการปลอมแปลงหนังสือคํ้าประกัน
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การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน

ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

บริการระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส 
(e-Donation) 

การบริจาคในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแกหนวยรับบริจาค เชน วัด 
โรงพยาบาล สถานศึกษา และองคกรสาธารณกุศลอื่นๆ ตามเกณฑ
ของกรมสรรพากร ผูบริจาคสามารถบริจาคผานโมบายแบงก้ิง
ของธนาคารท่ีรวมโครงการ และรับการลดหยอนภาษีได
โดยไมตองสงหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี

• หนวยรับบริจาคท่ีใชงาน 600 หนวย

บริการใบกํากับภาษี
แบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Tax Invoice) 

บริการใบกํากับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและจัดสงใหรานคา
ทางอีเมล และธนาคารนําสงภาษีใหกรมสรรพากรผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือลดการใชกระดาษในการพิมพใบกํากับภาษี 
และเพ่ิมความสะดวกใหรานคาในการรับใบกํากับภาษีทางอีเมล
ไดอยางรวดเร็ว และสามารถใชประกอบการย่ืนภาษีไดทันที

• จํานวนรานคาใชบริการใบกํากับภาษี
แบบอิเล็กทรอนิกสกวา 190,000 รานคา

บริการจัดทําและนําสงขอมูล
ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส 
(e-Tax Invoice) 
และใบรับอิเล็กทรอนิกส 
(e-Tax Receipt) 
ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของกรมสรรพากร 

ธนาคารรวมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA) 
และกรมสรรพากร ในการพัฒนาระบบการชําระเงินของไทย
ใหสามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Payment) อยางครบวงจร และเปนไปตามมาตรฐาน
ของกรมสรรพากร

• จํานวนธุรกรรมกวา 175,000 รายการ 

KBank Open API บริการเช่ือมตอ API ใหกับลูกคาท่ีสนใจผลิตภัณฑและบริการ
ของธนาคาร โดยสามารถศึกษา ทดสอบ สมัครเลือกใช 
และเช่ือมตอ API ของธนาคารท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง 
หรือลูกคาของตนเองได อาทิ API สําหรับชําระเงินผานคิวอารโคด 
(QR Payment API) ตรวจสอบรายละเอียดรายการของสลิป 
(Slip Verification API) และชําระคาสินคาและบริการออนไลน 
(Bill Payment API) โดยมีรูปแบบการใชงานแบบ Self Service 
และสามารถเขาใชงานไดผาน
website: https://apiportal.kasikornbank.com 

• จํานวนบริการท่ีเปดใหบริการ 8 บริการ 
อาทิ บริการรับชําระเงินผานคิวอารโคด 
บริการรับชําระบิล และบริการรับโอนเงิน
จากตางประเทศ 

• จํานวนผูลงทะเบียน (sign up) เพ่ือทดสอบ
เช่ือมตอ API มากกวา 4,000 ราย

• จํานวนธุรกรรมที่ผาน Open API 
มากกวา 50 ลานรายการ   

 

บริการยืนยันตัวตน 
(Authentication Services) 

ธนาคารพัฒนาบริการยืนยันตัวตนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกลูกคา 
และพันธมิตร ในการพิสูจนและยืนยันตัวตนรูปแบบออนไลน อาทิ
• บริการ National Digital ID (NDID) ซึ่งเปนบริการยืนยันตัวตน
 รูปแบบดิจิทัลผาน NDID Platform
• บริการ RP Proxy ซึ่งเปนบริการชวยใหพันธมิตรเช่ือมตอ 
 NDID Platform แบบ API 
• บริการ Face API เปนบริการเปรียบเทียบรูปภาพใบหนา
 เปนบุคคลเดียวกัน

• จํานวนธุรกรรมรวมกวา 427,000 รายการ
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บริการยืนยันตัวตน
ผานเคร่ืองฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (e-KYC via 
self-service machine) 

บริการยืนยันตัวตน (e-KYC) ผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
มากกวา 8,300 เคร่ือง ครอบคลุมพื้นท่ีทุกจังหวัด เพ่ิมความสะดวก
ใหกับลูกคาท่ีตองการเปดบัญชี โดยไมตองไปที่สาขาในเวลาทําการ

• จํานวนธุรกรรมกวา 2.3 ลานรายการ 

เครื่องแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศอัตโนมัติ  

บริการเคร่ืองแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอัตโนมัติ
จํานวน 8 เคร่ือง ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง 
และอาคารคิง พาวเวอร มหานคร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหลูกคา
หลังธนาคารปดใหบริการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีสาขา
และสํานักงานแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนการช่ัวคราว

• จํานวนธุรกรรมกวา 26,800 รายการ
• มูลคาธุรกรรมกวา 224 ลานบาท
• จํานวนผูใชบริการประมาณ 19,600 ราย

บริการสําหรับการชําระเงิน
ขามธนาคาร 
(Cross-Bank Bill Payment) 

บริการชําระเงินขามธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment) 
ที่ใชโครงสรางพ้ืนฐานของระบบพรอมเพยเพ่ือชวยใหภาคธุรกิจ
มีชองทางในการรับชําระบิลแบบขามธนาคารและลดข้ันตอน
ในการทําขอตกลงชําระบิลกับธนาคารแตละแหง นอกจากน้ี 
ธนาคารไดเพ่ิมบริการระบบเรียกชําระเงิน (Request to Pay) 
ใหภาคธุรกิจสามารถสงขอความไปยังผูซื้อเพ่ือแจงขอใหชําระเงิน

• จํานวนบริษัทท่ีลงทะเบียนใชบริการ
ชําระบิลขามธนาคาร 1,182 บริษัท 
(ตามหมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี)

บริการหนังสือค้ําประกัน
บนอินเทอรเน็ต 
(K CONNECT-LG) 

บริการธุรกรรมดานหนังสือคํ้าประกัน ในรูปแบบ Web Application 
สามารถขอออกหนังสือคํ้าประกัน ตออายุ แกไข รวมไปถึง
การตรวจสอบยอดภาระ ยอดวงเงิน พิมพใบเสร็จ และรายงาน
การดําเนินการหนังสือคํ้าประกันตางๆ ลูกคาสามารถใชบริการ
ไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะไดรับหนังสือคํ้าประกัน
ภายในวันเดียวกัน ซึ่งสะดวก รวดเร็วกวาการไปใชบริการท่ีสาขา

• จํานวนลูกคาท่ีสมัครใชบริการ
ผานชองทาง K CONNECT-LG 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 21 เม่ือเทียบกับสิ้นป 2563

บริการออกหนังสือ
ค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับการจัดซ้ือจัดจาง
ของภาครฐั 
(K e-LG via e-GP)

บริการออกหนังสือคํ้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับ
การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ เปนหลักประกันการย่ืนซอง 
การปฏิบัติตามสัญญาหรือภาระผูกพันตางๆ ซึ่งลูกคา
ที่มีวงเงินสินเช่ือสามารถสมัครและใชบริการออกหนังสือคํ้าประกัน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางได

• จํานวนธุรกรรมของบริการออกหนังสือ
คํ้าประกัน ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ 
คิดเปนรอยละ 16 ของจํานวนธุรกรรม
การออกหนังสือคํ้าประกันท้ังหมด

บริการธุรกรรมดานสินเช่ือ
เงินกูหมุนเวียนผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส
(K CONNECT - Supply 
Chain) 

บริการธุรกรรมดานสินเช่ือเงินกูหมุนเวียนผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
โดยมีบริการรับแสดงใบแจงหน้ีการคา เบิก-ถอนเงินกู 
และชําระเงินใหกับคูคา โดยสามารถโอนเงินใหผูรับเงินและผูกู
ที่มีบัญชีรับเงินกับธนาคารกสิกรไทยและตางธนาคาร 
อีกทั้งยังสามารถทํารายการชําระหน้ีคืนเงินกูธนาคาร
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เปนการใหบริการแบบครบวงจร 
ทั้งลูกคาท่ีเปนผูซื้อและผูขาย

• จํานวนลูกคาท่ีใชบริการ
 K CONNECT – Supply Chain 3,937 ราย
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บริการดานการเงิน
บนแพลตฟอรม LINE 
ดวยขุนทอง (KhunThong)

ขุนทอง โซเชียล แชทบอท (Social Chatbot) ใหบริการดานการเงิน
บนแพลตฟอรม LINE ตอบโจทยไลฟสไตลคนรุนใหม เชน 
เรียกเก็บเงิน ชําระเงิน และหารบิลโดยใชเทคโนโลยีที่ชวยสแกนขอมูล
ในใบเสร็จรับเงิน (Optical Character Recognition: OCR) รวมถึง
หารบิลแบบรายเดือนที่ตองแบงชําระภายในกลุม เชน คาบริการ 
Netflix และแบงยอดชําระหลายบิล (Multiple Bills) เปนตน

• จํานวนผูใชงานเฉล่ียตอเดือน 131,000 ราย
• จํานวนสมาชิก 970,000 ราย
 

แอพพลิเคช่ันธนาคาร
บนโทรศัพทมือถือ 
MAKE by KBank

แอพพลิเคชั่นธนาคาร MAKE by KBank ออกแบบเพ่ือคนรุนใหม
ที่ใชชีวิตเชื่อมโยงกันผานเทคโนโลยี ผาน 3 ฟเจอรหลัก ไดแก 
โอนเงินผานบลูทูธ (Pop Pay) บันทึกประวัติการทําธุรกรรม
ในรูปแบบโซเชียลแชท (Chat Banking) และกระเปาเงิน
อิเล็กทรอนิกส แบงเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคการใชงาน
โดยไมตองเปดหลายบัญชี (Cloud Pocket) นอกจากน้ี
ยังมีฟเจอรใหม ที่ชวยสรุปรายจายในแตละเดือน 
(Expense Summary) เพ่ือใหวางแผนการเงินไดดีขึ้น

• จํานวนผูใชงานเฉล่ียตอเดือน 21,000 ราย 
• จํานวนบัญชี 131,000 บัญชี

ผลิตภัณฑและบริการ
สินเช่ือสวนบุคคล 
(โดยบริษัท กสิกร ไลน จํากัด) 
และบริการบัญชีเงินฝาก 
(Co-branded) บัตรเดบิต 
และบัญชีเงินออมดอกเบ้ีย
พิเศษ โดยธนาคารกสิกรไทย 
บนชองทางดิจิทัล LINE BK

บริการทางการเงินบนแอพพลิเคช่ัน LINE ภายใตแบรนด LINE BK 
โดยบริษัท กสิกร ไลน จํากัด ใหบริการดานสินเช่ือสวนบุคคล
และสินเช่ือรายยอยภายใตการกํากับ สวนบริการบัญชีเงินฝาก 
(Co-branded) บัตรเดบิต และบัญชีเงินออมดอกพิเศษ 
โดยธนาคารกสิกรไทย ที่ลูกคาสามารถทําธุรกรรมตางๆ เชน 
โอนเงินดวยเลขท่ีบัญชีธนาคาร หมายเลขพรอมเพย 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ และ LINE ID ได

• จํานวนผูสมัครใชงาน 3.9 ลานราย
• ยอดรวมสินเช่ือกวา 15,000 ลานบาท 

LINE BK บริการทางการเงินบนแอพพลิเคชั่น LINE 
แคแชทใน LINE กอปปธนาคาร เลขท่ีบัญชี และยอดก็โอนเงินไดเลย
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ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

บัตร Xpress Cash บัตรกดเงินสด Xpress Cash สะดวก รวดเร็วทุกคร้ังท่ีจะใชเงินสด 
ตลอด 24 ชั่วโมง โอนผาน K PLUS ไดไมจํากัดครั้ง ไมตองใชบัตร
และฟรีคาธรรมเนียม อีกท้ังสามารถเลือกผอนชําระเพ่ือเพ่ิม
สภาพคลองโดยเลือกไดตั้งแต 3 - 36 เดือน และรูดซื้อสินคา
และบริการท่ีรานคารวมรายการท่ัวประเทศ

• จํานวนการซ้ือสินคาและบริการผานบัตร 
Xpress Cash 330,000 รายการ

• ยอดการซ้ือสินคาและบริการผานบัตร 
Xpress Cash 1,600 ลานบาท

บัตรเดบิต LINE BK บัตรเดบิต LINE BK สมัครใชงานผานชองทาง LINE BK 
โดยบัตรเดบิตมี 3 ประเภท ไดแก
• บัตรเดบิตออนไลน: บัตรเดบิตอิเล็กทรอนิกส สามารถออกบัตร
 และใชงานไดทันที เพ่ือซื้อสินคาหรือชําระคาบริการไดเฉพาะ
 ชองทางออนไลน
• บัตรเดบิต: บัตรเดบิตท่ีลูกคาขอออกบัตรผานแอพพลิเคช่ัน 
 สามารถทําธุรกรรมผานตูเอทีเอ็มท้ังในและตางประเทศ 
 เคร่ืองรูดบัตร EDC และชําระคาสินคาหรือชําระคาบริการออนไลน
• บัตรเดบิตคูวงเงิน: บัตรเดบิตท่ีลูกคาขอออกบัตรผานแอพพลิเคช่ัน
 เหมือนบัตรเดบิต สําหรับลูกคาท่ีไดรับอนุมัติวงเงินใหสินเช่ือ
 จากบริษัทกสิกร ไลนแลวเทาน้ัน ในกรณีทําธุรกรรมแลว
 เงินในบัญชีไมเพียงพอจะมีขอความแจงเตือนสําหรับ
 การเบิกถอนเงินจากวงเงินใหสินเช่ือเขาบัญชีออมทรัพย 

• จํานวนบัตรเดบิต LINE BK  
รวมทุกประเภทประมาณ 2 ลานใบ

การประกันดานสุขภาพ

ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

ประกันภัย หายหวง 
ไขเลือดออก 

ประกันภัยเพ่ือตอบโจทยผูปกครองและผูที่กังวลเร่ืองการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออก โดยเฉพาะในกลุมเด็กท่ีมีความเส่ียงสูง 
ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลท้ังผูปวยในและผูปวยนอก 
สูงสุด 50,000 บาทตอครั้ง ไมจํากัดจํานวนคร้ัง และเงินชดเชย
รายวันสูงสุด 1,800 บาทตอวัน เบ้ียเร่ิมตนเพียง 99 บาท

• จํานวนกรมธรรม 1,496 กรมธรรม
• คาเบ้ียประกัน 0.26 ลานบาท

ประกันภัยแพวัคซีนโควิด 19 ประกันภัยเพ่ือบรรเทาความวิตกกังวล ภาระและความสูญเสีย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพวัคซีน เปาหมายเปนกลุมลูกคาในวงกวาง 
ดวยราคาท่ีเขาถึงได  โดยคุมครองกรณีเกิดภาวะโคมา
จากการแพวัคซีนสูงสุด 1 ลานบาท เงินชดเชยรายวันสูงสุด 
1,000 บาท

• จํานวนกรมธรรม 10,221 กรมธรรม
• คาเบ้ียประกัน 2.49 ลานบาท

GRI 103-3, GRI 403-7
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ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

ประกันชีวิตและสุขภาพ
ปวยมีจาย IPD+OPD 

ประกันชีวิตและสุขภาพ เพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคาระดับกลาง
และระดับลาง ราคาถูก ซื้องายผานชองทางออนไลน 
สําหรับกลุมอาชีพอิสระ และพอคาแมคาออนไลนที่ไมมีสวัสดิการ 
วงเงินคารักษาผูปวยใน (IPD) 50,000 บาท ตอครั้ง ไมจํากัด
จํานวนคร้ัง และคารักษาผูปวยนอก (OPD) สูงสุด 1,000 บาท

• จํานวนกรมธรรม 1,444 กรมธรรม
• คาเบ้ียประกัน 5.45 ลานบาท

การรวมมือกับพันธมิตร

ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

บริการรับโอนเงินจาก
ตางประเทศแบบเรียลไทม 

ธนาคารรวมกับธนาคารดีบีเอส สิงคโปร ใหบริการรับโอนเงิน
จากประเทศสิงคโปรผานธนาคารกสิกรไทย โดยผูโอนสามารถ
สงคําสั่งใหโอนเขาบัญชีที่ธนาคารตางๆ ในประเทศไทย
ไดแบบเรียลไทมจากสิงคโปร ยุโรป อเมริกา และเอเชีย 
ไปยังบัญชีประเภทตางๆ ของ 21 ธนาคารในประเทศไทย 
ผูโอนในตางประเทศสามารถตรวจสอบสถานะของบัญชีปลายทาง
ที่ประเทศไทยไดกอนทํารายการ พรอมทราบคาธรรมเนียม
และอัตราแลกเปล่ียนท่ีชัดเจน และผูรับไดรับเงินเต็มจํานวน 
วงเงินสูงสุด 1.5 ลานบาทตอครั้ง 

ธนาคารไดขยายการใหบริการในรูปแบบเดียวกันกับพันธมิตร
จากหลายประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย 
โดยเปดใหบริการท่ีธนาคารกสิกรไทยในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
เพ่ือใหลูกคาสามารถโอนเงินเขาบัญชีใหผูรับเงินในประเทศไทย
สามารถรับเงินโอนเต็มจํานวนแบบเรียลไทม

• จํานวนธุรกรรม 3.6 ลานรายการ

บริการสง/รับโอนเงิน
จากตางประเทศ
ในรูปแบบการเชื่อมโยง
ผานระบบกลาง
ในการชําระเงิน
ระหวางประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร 
(PromptPay-PayNow)

ธนาคารเช่ือมโยงบริการชําระเงินและโอนเงินระหวางประเทศ
แบบ Switch Model เปนการเช่ือมโยงผานระบบกลาง
ในการชําระเงินของแตละประเทศ (National Payment Operator) 
ซึ่งเปนการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานกลางดานการชําระเงิน 
(Payment Infrastructure) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความซํ้าซอน 
และลดตนทุนของผูใหบริการ ผูใชบริการสามารถโอนเงินไป
ที่ประเทศสิงคโปรสูงสุดท่ี 1,000 ดอลลารสิงคโปร หรือโอนเงิน
จากสิงคโปรมายังประเทศไทยจํานวน 25,000 บาท 
โดยระบุเพียงหมายเลขโทรศัพทมือถือของผูรับเงิน โดยชื่อผูรับ
จะข้ึนแสดงใหผูสงเพ่ือตรวจสอบกอนทํารายการ ผูรับสามารถ
รับเงินโอนเต็มจํานวนแบบเรียลไทมไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

• จํานวนธุรกรรมกวา 70,000 รายการ

   GRI 103-3, GRI 403-7
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ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

บริการโอนเงินตางประเทศ
แบบเต็มจํานวน 
ผาน K PLUS  

ธนาคารกสิกรไทยรวมกับ NIUM ผูใหบริการโอนเงินขามประเทศ
ชั้นนําจากสิงคโปร พัฒนาเทคโนโลยีการโอนเงินระหวางประเทศ
ผาน Application Programming Interface (API) เพ่ือใหลูกคา
สามารถโอนเงินไปตางประเทศไมเกิน 49,999 ดอลลารสหรัฐฯ 
ตอรายการตอวัน ไดแบบเต็มจํานวน ภายในเวลาท่ีรวดเร็ว 
ดวยราคาท่ีถูกลง โดยไมตองใชเอกสารประกอบ เพียงแคทํารายการ
ผาน K PLUS ปจจุบันธนาคารไดขยายประเทศปลายทางเพ่ิมจาก 
12 สกุล รวมเปน 14 สกุล ซึ่งประกอบดวย เงินดอลลารสหรัฐฯ 
สิงคโปร ออสเตรเลีย ฮองกง เงินปอนด ยูโร เปโซฟลิปปนส 
รูปอินเดีย รูเปยอินโดนีเซีย ดองเวียดนาม วอนเกาหลีใต 
ริงกิตมาเลเซีย เยนญ่ีปุน และหยวนจีน ครอบคลุมถึง 32 ประเทศ

• จํานวนธุรกรรม 78,000 รายการ

แอพพลิเคชั่น
เพื่อการลงทุนฟนเวสท 
(Finvest) 

ธนาคารกสิกรไทยรวมกับ บริษัท ลู อินเตอรเนช่ันแนล (สิงคโปร) 
บริษัทในเครือของผิงอันกรุป (Ping An Group) ที่ใหบริการการลงทุน
ผานแอพพลิเคชั่นท่ีประเทศสิงคโปร และบริษัท หลักทรัพยนายหนา
ซื้อขายหนวยลงทุน โรโบเวลท จํากัด (Robowealth Mutual Fund 
Brokerage Securities) บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือขาย
หนวยลงทุน (บลน.) แหงแรกในประเทศไทยท่ีใหบริการ 
Robo-advisory พัฒนาแอพพลิเคช่ันฟนเวสท (FinVest) 
โดยลูกคาสามารถเปดบัญชีเพ่ือซื้อ-ขายกองทุนรวมไดโดยไมจําเปน
ตองใชบัญชีของธนาคารกสิกรไทย และสามารถซ้ือ-ขายกองทุนรวม
จากหลากหลาย บลจ. ทั้งในประเทศ (Onshore funds) 
และตางประเทศ (Offshore Funds) ไดโดยตรงผานแอพพลิเคช่ัน

• จํานวนลูกคาท่ีดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น
กวา 230,000 ราย

• จํานวนลูกคาท่ีลงทะเบียนใชงาน
แอพพลิเคช่ันกวา 150,000 ราย

แอพพลิเคชั่นดอลฟน 
วอลเล็ท (Dolfin Wallet) 

ธนาคารกสิกรไทยรวมกับบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟนเทค โฮลดิ้ง จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง เซ็นทรัล กรุป และเจดีดอทคอม 
ในการใหบริการตางๆ อาทิ การเปนออนไลนแบงกิ้งเอเยนต
ในการรับชําระคาบริการ อุปโภคบริโภค การใหบริการ 
Payment Gateway เชื่อมตอกับดอลฟน วอลเล็ท 
รวมถึงความรวมมือดานบริการสินเช่ือสวนบุคคลแบบดิจิทัล 
ภายใตชื่อบริการ ดอลฟน มันน่ี (Dolfin Money by KBank)

• จํานวนลูกคาท่ีใชงานแอพพลิเคช่ันกวา 
2 ลานราย

• จํานวนลูกคาท่ีใชงานสินเช่ือ Dolfin Money 
by KBank กวา 26,000 ราย

SMART OPD 
APPLICATION 
บนโทรศัพทมือถือ
ของโรงพยาบาล 
 

ธนาคารพัฒนาระบบโมบายแอพพลิเคช่ันสาํหรับคนไขที่ตองการ
มาใชบริการของโรงพยาบาลตางๆ ไดแก CU Care, CBH PLUS, 
TUH for ALL, NIT PLUS และ RJ Connect โดยอํานวยความสะดวก
ใหกับทั้งโรงพยาบาลและผูใชบริการแบบ Self Service 
เร่ิมจากการสรางระบบตรวจสอบสิทธิการรักษาไดโดยตรงกับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ตั้งแตกอนเดินทาง
มาโรงพยาบาล การขอคิวการรักษาไดทันทีที่มาถึง พรอมระบบ
แจงเตือนเมื่อใกลถึงคิวการรักษา รวมถึงการดูประวัติการรักษา
ของตนเอง การนัดหมายตางๆ และชําระเงินคารักษาพยาบาล
ผานแอพพลิเคชั่น 

• จํานวนโรงพยาบาลท่ีธนาคาร
ชวยสนับสนุนในการพัฒนา
โมบายแอพพลิเคช่ันรวม 5 แหง ไดแก 
รพ.จุฬาลงกรณ  รพ.ชลบุรี  รพ.ธรรมศาสตร 
รพ.ราชวิถี และสถาบันประสาทวิทยา

• จํานวนลูกคาท่ีดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น
กวา 811,000 ราย
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บริการสินเชื่อธุรกิจ
ออนไลนบนแพลตฟอรม 
ชอปป (Shopee) 
และลาซาดา (Lazada) 

ธนาคารรวมกับชอปปและลาซาดา แพลตฟอรมอีคอมเมิรซชั้นนํา
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผนวกบริการสินเช่ือเงินดวน 
Xpress Loan เขากับแพลตฟอรมของพันธมิตร เพ่ือเปดโอกาส
ใหผูคาออนไลนสามารถเขาถึงสินเช่ือไดงาย สามารถขอสินเช่ือ
ไดโดยไมตองย่ืนเอกสาร ดอกเบ้ียต่ํา ไมตองมีหลักประกัน

-

บริการสินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนต
สําหรับคนขับแกร็บ 

ธนาคารกสิกรไทย ลิสซิ่งกสิกรไทย และแกร็บ (Grab) 
รวมกันปลอยสินเช่ือเชาซ้ือรถจักรยานยนตสําหรับคนขับแกร็บ 
โดยนําขอมูลของทุกฝายมารวมกันวิเคราะห เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการเขาถึงสินเช่ือของกลุมคนขับ ประกอบกับการชําระคางวด
แบบรายวัน สอดคลองกับการรับรายไดที่เกิดขึ้นทุกวันของคนขับ 
ชวยสรางวินัย และลดภาระของคนขับในแตละเดือน

• จํานวนคนขับที่ไดรับการเสนอสินเช่ือ 
ในชวงป 2562 - 2564 มากกวา 8,000 ราย

บริการกระเปาเงิน
อิเล็กทรอนิกส แกร็บเพย 
วอลเล็ท (GrabPay Wallet 
Powered by KBank) 

ธนาคารรวมกับแกร็บ (Grab) พัฒนากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส 
GrabPay Wallet Powered by KBank ใหบริการสมัครและเติมเงิน
ดวย K PLUS โดยไมตองเปลี่ยนแอพพลิเคช่ัน ชวยเพ่ิมความสะดวก
ในการจายคาบริการแกร็บ เติมเงินโทรศัพทมือถือ และชําระเงิน
ผานการสแกนคิวอารโคดของรานคา 

• จํานวนผูใชงานกวา 2.3 ลานราย

บริการกระเปาเงิน 
Blue CONNECT 
(Blue CONNECT Powered 
by KBank) 

ธนาคารรวมกับ บริษัท ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 
พัฒนาและใหบริการกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส Blue CONNECT 
Powered by KBank เพ่ือใชในธุรกิจคาปลีกน้ํามัน ปตท. 
ครอบคลุมสถานีบริการน้ํามันของ ปตท. และรานคาปลีกในเครือ 
ไดแก คาเฟ อเมซอน, Texas Chicken, Pearly Tea, ฮั่วเซงฮง ติ่มซํา, 
ศูนยบริการรถยนต FIT Auto และรานสะดวกซ้ือจิฟฟ 
โดยเช่ือมตอกับระบบสะสมแตมของ PTT Blue Card

• ลูกคาท่ีลงทะเบียนใชงานแอพพลิเคชั่น
กวา 400,000 ราย

ธนาคารรวมกับ PTTOR ใหบริการกระเปาเงิน Blue CONNECT 
สามารถใชจายไดครอบคลุมสถานีบริการน้ํามันและรานคาปลีกในเครือ ปตท.
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ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

แอพพลิเคชั่น YouTrip 
และบัตร YouTrip 

ธนาคารรวมกับ YouTech ผูนําดานกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส
หลายสกุลเงิน (Multi-Currency Travel Wallet) จากประเทศสิงคโปร 
ใหบริการกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ลูกคาสามารถ
ใชแอพพลิเคชั่น YouTrip และบัตร YouTrip โดยเติมเงินเขา Wallet 
ผาน K PLUS และแลกเปล่ียนเปนเงินสกุลตางประเทศลวงหนา
ไดถึง 10 สกุลเงิน ผานแอพพลิเคช่ัน YouTrip รวมถึงรองรับ
การใชจายผานเคร่ืองรูดบัตร EDC สามารถซื้อของออนไลนไดทั่วโลก 
และกดเงินสดผานตูเอทีเอ็มในตางประเทศ 

• จํานวนธุรกรรมกวา 1.9 ลานรายการ
• ยอดใชจายผานบัตรกวา 1,800 ลานบาท
• จํานวนธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา 

3.94 ลานรายการ
• มูลคาธุรกรรมการแลกเปล่ียนเงิน 

6,810 ลานบาท
• จํานวนผูใชบริการประมาณ 124,000 คน

สินคาจากหางเซ็นทรัล
ผาน K+ market

ธนาคารรวมกับหางเซ็นทรัล คัดสรรสินคาระดับพรีเมียมใหลูกคา
ไดเลือกซื้อผาน K+ market พรอมทางเลือกในการชําระเงินไดสะดวก 
ทั้งจายดวยเงินสดในบัญชี K PLUS หรือใชคะแนนสะสม K Point 
แลกแทนเงินสด หรือใช The 1 Point แลกซื้อสินคาหรือใชบัตรเครดิต
ชําระคาสินคาบน K+ market 

• เปดใหใชบรกิารคร้ังแรกเดือนพฤศจิกายน 2564

แพลตฟอรมดิจิทัล
ลงทะเบียนบริการวัคซีน
ทางเลือก 

กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป รวมกับบริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป 
จํากัด (มหาชน) สรางแพลตฟอรมเพ่ือเปนชองทางใหประชาชน
ลงทะเบียนนัดหมายและชําระคาบริการลวงหนาเพ่ือรับการฉีดวัคซีน
ทางเลือก Moderna กับโรงพยาบาลในเครือขายของโรงพยาบาลธนบุรี 
ผานแอพพลิเคชั่นไลน (LINE) กับโรงพยาบาลในเครือธนบุรี 
ทั้ง 17 แหงท่ัวประเทศ

• จํานวนยอดจองวัคซีนกวา 500,000 ราย 

ระบบ COVID-19 Hospitel 
Management Solution 

กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป รวมกับโรงพยาบาลพระรามเกา 
สรางระบบเพ่ือรองรับการลงทะเบียนเขารับการรักษา
ใน Hospitel สําหรับผูปวยท่ีไมมีอาการหรือมีอาการเล็กนอย 
ชวยอํานวยความสะดวกแกบุคลากรทางการแพทยที่จะประเมิน
ความเส่ียงของผูปวยตามเกณฑการคัดกรองมาตรฐาน
และดําเนินการรักษาไดอยางเหมาะสมและทันทวงที  

• เปดใหใชบรกิารคร้ังแรกเดือนกรกฎาคม 2564
• จํานวนผูใชงานกวา 55,000 คน

ธนาคารรวมกับ Shopee และ Lazada ใหบริการสินเช่ือเงินดวน Xpress Loan สินเช่ือธุรกิจออนไลนบนแพลตฟอรม
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ความรวมมือกับพันธมิตรผานบริษัท บีคอน เวนเจอร แคปทัล จํากัด (Digital Partnership) 

 ดวยยุทธศาสตรความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการสรางระบบนิเวศทางการเงินและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือใหธนาคาร
เปนผูใหบริการทางการเงินช้ันนําในภูมิภาคเอเชีย ในป 2564 ธนาคารรวมมือกับหลายพันธมิตรโดยการเปนผูรวมลงทุนในบริษัทท้ังใน
และตางประเทศ ผานบริษัท บีคอน เวนเจอร แคปทัล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเงินรวมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการเงินใหมๆ ใหลูกคาของธนาคารไดรับความสะดวกสูงสุดในการเขาถึงผลิตภัณฑและบริการทางการเงินผานแพลตฟอรมของพันธมิตร
เพ่ือนําไปสูการตอบโจทยความตองการและสรางผลตอบแทนอยางย่ังยืนในระยะยาวใหกับลูกคา

การประเมินความพึงพอใจของลูกคา

ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกคา (Net Promoter Score: NPS) 
 • การประเมนิผลระดบัภาพรวมธนาคาร: ผลดชันชีีวั้ดความภักดี

ของลกูคา (Net Promoter Score: NPS) อยูทีร่ะดับ 63 ซึง่สงูสดุ
ของกลุมธุรกิจธนาคารในประเทศไทย และเปนไปตามเปาหมาย
ของธนาคาร

 • การประเมินผลภาพลักษณความเปนผูนําดานดิจิทัลแบงก้ิง 
(NPS ชองทางโมบายแบงก้ิง): อยูที่ระดับ 83 ซึ่งจัดอยูในกลุม
ผูนําท่ีมีคะแนน NPS สูงสุดของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย

คะแนนความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction)
 • การใชบริการชองทาง K-Contact Center คิดเปนคะแนนรวม 

96.9 คะแนน จากการทําแบบสอบถาม End Call Survey

บริษัทในประเทศ บริษัทตางประเทศ

ความรวมมือกับพันธมิตรป 2564
บริษัท บีคอน เวนเจอร แคปทัล จํากัด 

บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จํากัด
• ธนาคารรวมลงทุนในสตารทอัพสัญชาติไทย 
 ผูพัฒนาระบบ Point of Sale (POS) 
 สําหรับการบริหารจัดการธุรกิจรานอาหาร
บริษัท คริปโตมายด กรุป โฮลดิ้งส จํากัด
• ธนาคารรวมลงทุนในสตารทอัพสัญชาติไทย 
 ซึ่งเปนกลุมบริษัทท่ีทําธุรกิจเก่ียวกับสินทรัพยดิจิทัล
 ทั้งรูปแบบการเปนท่ีปรึกษา (Digital Asset Advisory) 
 กองทุนรวม (Digital Asset Fund Management) 
 และนายหนาการซ้ือสินทรัพยดิจิทัล 
 (Digital Asset Broker and Dealer)

Trusty Cars PTE. LTD.
• ธนาคารรวมลงทุนในสตารทอัพสัญชาติสิงคโปร 
 ผูพัฒนาแพลตฟอรมการซื้อขายรถมือสอง
 ที่ใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) 
 ในการคัดกรอง และประเมินคุณภาพของรถ
Pantera Blockchain Offshore Fund
• ธนาคารรวมลงทุนใน Blockchain Fund สัญชาติอเมริกัน 
 โดยมีนโยบายลงทุนใน Cryptocurrency และเทคโนโลยี
 บล็อกเชน
Ficus Asia Investments PTE. LTD.
• ธนาคารรวมลงทุนในสตารทอัพสัญชาติสิงคโปร 
 ประกอบธุรกิจ Venture builder
Openspace Ventures
• ธนาคารรวมลงทุนใน Venture Capital Fund 
 ในหมูเกาะเคยแมน โดยมีนโยบายลงทุนใน FinTech 
 และธุรกิจอื่นๆ 
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* รายละเอียดเก่ียวกับรายงานขอมูลการแกไขปญหาบริการทางการเงิน และ ระยะเวลาการจัดการแกไขปญหาขอรองเรียนตามมาตรฐานของธุรกิจ (Service Level Agreement: SLA) 
 สามารถดูไดบนเว็บไซตของธนาคาร https://www.kasikornbank.com/th/announcement/Pages/Solving-financial-service.aspx

การบริหารจัดการขอรองเรียนของลูกคา 
 
 ธนาคารมุงเนนการจัดการปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
พัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือยกระดับประสบการณลูกคาอยางย่ังยืน 
จึงไดกําหนดกลไกการบริหารจัดการขอรองเรียนใหกับลูกคาอยางเปน
ระบบ มชีองทางการบริการท่ีหลากหลาย รวมถึงใหความสําคัญกับการ
พัฒนาและปรับปรงุผลติภัณฑ และกระบวนการบริการอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือใหมัน่ใจวาลูกคาจะไดรบัประสบการณทีด่จีากการใชผลติภัณฑและ
บริการของธนาคาร 
 ในการบริหารจัดการขอรองเรยีนของลูกคาธนาคารมุงเนนการดูแล
แกไขปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและทันทวงที เพ่ือใหเกิด
ผลกระทบกับลูกคานอยท่ีสุด  จึงจัดใหมีศูนยรับเ ร่ืองรองเรียน
(Complaint Resolution Center) ใหบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง และเพ่ือให
มั่นใจวาปญหาของลูกคาจะไดรับการดูแลแกไขภายใตระยะเวลา
ที่เหมาะสม ธนาคารไดกําหนดกลไกการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพการใหบริการใหเปนไปตามมาตรฐานของธุรกิจ (Service 
Level Agreement: SLA)* คอยตรวจสอบไมใหเกิดขอรองเรยีนท่ีคางนาน
(Tail Management) นอกจากน้ี ธนาคารยังมีกลไกการรวบรวมขอมูล
ปญหาหรือความตองการของลูกคาบนโซเชียลมีเดียผานเคร่ืองมือ 
Social Listener เพ่ือใหธนาคารรับทราบสถานการณปญหาตางๆ
ที่ลูกคาไดรับ และสามารถยกระดับการจัดการใหความชวยเหลือ
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีหนวยงานจัดการเหตุการณ 
Customer Incident ประเมินสถานการณ หาแนวทางการควบคุม
ไมใหเกิดผลกระทบในวงกวาง และดูแลใหเกิดการจัดการแกไข
อยางรวดเร็ว
 นอกจากนี้ ธนาคารใหความสําคัญเปนอยางย่ิงกับการแกไข
ปญหาอยางย่ังยืน โดยกําหนดกลไกบริหารจัดการปญหาขอรองเรียน 
(Problem Management) อยางเปนระบบ โดยทํางานรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทัง้ภายในและภายนอกธนาคาร วิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหาท่ีลูกคาไดรับ และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑและกระบวนการการบริการ เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหา
ดังกลาวข้ึนซ้ํา และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ดีย่ิงข้ึน ซึ่งในป 2564 ธนาคารไดมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ
ชองทางและกระบวนการการบริการอยางสมํ่าเสมอ สงผลใหสามารถ
ลดปริมาณสัดสวนขอรองเรียนของธนาคารไดในขณะท่ีธุรกิจเติบโต
ขึ้นอยางตอเน่ือง โดยธนาคารสามารถลดปริมาณเร่ืองรองเรียนไดกวา
รอยละ 20 จากป 2563

ขอมูลเรื่องรองเรียนของธนาคาร
ป 2564

สัดสวนจํานวน
ขอรองเรียน** 

เปาหมาย 
ไมเกินรอยละ 
0.0020 
ผลการดําเนินงาน 
รอยละ 0.0006
 

** สัดสวนจํานวนขอรองเรียนท้ังหมดตอจํานวนธุรกรรมท้ังหมดของธนาคาร

สาขา
รอยละ 0.01

K-Buddy
รอยละ 0.05

K-Contact Center
รอยละ 99.80

อื่นๆ
รอยละ 0.09

Social Media
รอยละ 0.05

ชองทางแจง
เร่ืองรองเรียน

สัด
สว

น
ขอ

รอ
งเ
รีย

น

ไตรมาสที่ 4

17.5%

68.7%

13.2%

ไตรมาสที่ 1

12.2%

74.6%

13.0%
0.1 %
0.0 %
0.1 %

 ปญหาผลิตภัณฑอื่นๆ
 ปญหาธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน/ชําระ
 ปญหาอ่ืนๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑหลัก

  ปญหาดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม
 ปญหาการขายท่ีรบกวน
 ปญหาการใหขอมูลสําคัญไมครบถวน/
 ไมถูกตอง/บังคับขาย

ไตรมาสที่ 2

16.1%

66.4%

9.8%

0.2 %
0.0 %
0.1 %

ไตรมาสที่ 3

12.6%

74.7%

12.2%
0.1 %
0.0 %
0.3 %

0.2 %
0.0 %
0.4 %
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 สถาบันการเงินเปรียบเสมือนสวนหน่ึงของตนทางในการสนับสนุนหรือปองกันการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและสังคม และมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหเกิดการเปล่ียนผานไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ํา (Low-carbon Economy) 
เพ่ือสรางผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร และยังเปนโอกาสในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินท่ีชวยสรางรายไดและความนาเช่ือถือใหแกธนาคาร ความเขาใจในการบริหารจัดการผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคม
จึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงในการพิจารณาเครดิตและการลงทุนใหแกลูกคาในแตละกลุมธุรกิจ อาทิ กลุมลูกคาบุคคล กลุมลูกคาธุรกิจ 
กลุมธุรกิจการจัดการสินทรัพย กลุมธุรกิจการธนาคารสวนบุคคล (Private Banking) ธนาคารไดนําประเด็นความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) มาเปนปจจัยหน่ึงในการพิจารณา ตั้งแตกระบวนการรูจักลูกคา (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบ
เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) โดยมีปจจัยตางๆ ประกอบการพิจารณาเครดิต ไดแก คุณลักษณะ
ของลูกคา (Customer Characters) วัตถุประสงคการกูยืมที่เปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ ที่มาของรายไดและความสมํ่าเสมอ ความสามารถ
ในการชาํระหน้ีทีเ่หมาะสมกับรายไดโดยคาํนึงถึงภาระหน้ีและคาใชจายของลูกคา โดยเฉพาะกลุมลกูคาบคุคล เพ่ือเปนการปองกนัภาระหน้ีเกินตวั
และใหลูกคาสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม เปนไปตามเกณฑของหนวยงานทางการท่ีเก่ียวของ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการดาน
การใหสินเช่ืออยางเปนธรรม พรอมทั้งมีการพิสูจนขอมูลลูกคา (Validation Process) เพ่ือใหธนาคารม่ันใจวาลูกคาไดรับอนุมัติวงเงินเครดิต
ที่เหมาะสม และไมสงผลเสียตอเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม นอกจากน้ี ภายหลังการอนุมัติเครดิตแลว (Post Approval) ธนาคารไดกําหนด
ใหมีการติดตามใหลูกคาใชวงเงินเครดิตตามวัตถุประสงคที่แจงไวกับธนาคารจนถึงการชําระเงินตามกําหนด ตลอดจนติดตามผลกระทบ
จากเหตุการณทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติที่อาจสงผลกระทบตอลูกคาและความสามารถในการชําระหน้ี อีกท้ังจัดเตรียมแนวทาง
ในการใหความชวยเหลือแกลูกคาท่ีไดรับผลกระทบอีกดวย
  ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสังคม จงึไดกําหนดนโยบายการใหสนิเช่ือและการลงทุน
อยางรับผิดชอบ โดยนําปจจัยดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตามหลักปฏิบัติสากลมาเปนเกณฑในการพิจารณาสินเช่ือ
และการลงทุนผานโครงสรางการจัดการท้ังในระดับบรหิารและระดับธุรกรรม กําหนดประเภทของสินเช่ือทีธ่นาคารจะไมสนับสนนุ (Exclusion List) 
และกําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเช่ือสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector-Specific Guidelines) รวมท้ังมีมาตรการบริหารความเส่ียง
ที่เหมาะสมแกกลุมลูกคาท่ีมีความเส่ียงสูง เพ่ือใหมั่นใจวาทุกโครงการท่ีธนาคารสนับสนุนจะไดรับการจัดการดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสังคมอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบตอภาพลักษณและการดําเนินงานของธนาคาร ในขณะเดียวกันยังชวย
เสริมสรางธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคงและสรางผลตอบแทนอยางย่ังยืนในระยะยาวใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

การใหสินเชื่อและการลงทุนดวยความรับผิดชอบ
ตามเกณฑดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 

ความเสี่ยง
หากธนาคารพิจารณาสินเช่ือและการลงทุนโดยไมนําปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance: ESG) 
มาเปนสวนหน่ึงของเกณฑในการพิจารณาสินเช่ือ อาจทําใหโครงการ
หรือธุรกิจท่ีธนาคารสนับสนุน สรางผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอมได และสงผลตอเน่ืองถึงภาพลักษณทั้งของลูกคา
และธนาคาร รวมถึงอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน
ของธุรกิจลูกคา อันนํามาซึ่งความสามารถในการชําระหน้ี
และความเสียหายทางการเงินตอธนาคารในทายท่ีสุด    

โอกาส
หากธนาคารพิจารณาสินเช่ือและการลงทุนโดยนําประเด็นความเส่ียง
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social 
and Governance: ESG) มาเปนสวนหน่ึงของเกณฑในการพิจารณา
สนับสนุนธุรกิจลูกคา จะชวยใหธนาคารลดความเส่ียงของสินเช่ือ 
และชวยสรางโอกาสและนวัตกรรมทางการเงินทางธุรกิจใหแกธนาคาร 
อาทิ การเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุมลูกคาใหม และขยายธุรกิจ
กับลูกคาปจจุบันท่ีตองการปรับตัวสูเศรษฐกิจคารบอนต่ํา ซึ่งจะเปนการสราง
ฐานรายไดใหมใหแกธนาคารในอนาคต และมุงสูการบริหารพอรตโฟลิโอ
เพ่ือสรางผลตอบแทนอยางย่ังยืนในระยะยาว
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โครงสรางการดําเนินงานดานเครดิตที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม สังคม 
และธรรมาภิบาล

 ธนาคารกําหนดโครงสรางนโยบายและกระบวนการดําเนินงานดานเครดิตที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 
โดยแบงโครงสรางออกเปนระดับบริหารและระดับธุรกรรม ดังน้ี

ระดับบริหาร 
 ธนาคารกําหนดโครงสรางการดําเนินงานดานเครดิตท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล ดังน้ี 

คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
• ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ
 การบริหารความเส่ียงรวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได
• ประเมินนโยบายและกลยุทธการบริหารความเส่ียง    
 ครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภทและความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
• ดูแลและติดตามการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
 ตอสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
• กําหนดนโยบายและกระบวนการเครดิตดานส่ิงแวดลอม 
 สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการปรับปรุงนโยบาย
 และกระบวนการดังกลาวใหเปนปจจุบัน

คณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน
• พิจารณาเห็นชอบกรอบการดําเนินงาน 
 และแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน 
• พิจารณาเห็นชอบนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด   
 ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน 
• ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานความย่ังยืน
• พิจารณาการส่ือความดานการพัฒนาอยางย่ังยืน
 ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ตลอดจนการเปดเผยขอมูล
 ตามกรอบและมาตรฐานดานความย่ังยืนในระดับประเทศ
 และระดับสากล

หนวยงาน
ติดตามและควบคุม

หนวยธุรกิจ
• ประเมินความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและสังคม
• ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย/ขอตกลงดานส่ิงแวดลอมและสังคม

หนวยงานติดตามและควบคุม
• กําหนดใหมีการจัดการดานส่ิงแวดลอมและสังคมตามขอตกลง
• รายงานใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

 * ดูรายละเอียดโครงสรางการบริหารจัดการความเส่ียง หนา 53, 143 - 144

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงดานเครดิต

คณะอนุกรรมการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

คณะกรรมการ
กํากับความเส่ียง

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคาร 

หนวยธุรกิจ

คณะกรรมการธนาคาร
• อนุมัตินโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงตางๆ 
 และการกําหนด Risk Limit & Risk Appetites

GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-29, GRI 102-30
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ระดับธุรกรรม 
 ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การดําเนินกิจกรรมดานเครดิตของธนาคาร โดยนโยบายเครดิต
ไดใหความสําคัญตอการจัดการผลกระทบดานส่ิงแวดลอม สังคม 
และธรรมาภิบาล ที่อาจเกิดข้ึนจากลูกคาหรือโครงการท่ีไดรับ
การสนับสนุนเครดิตจากธนาคาร ดังน้ี

ดานสิ่งแวดลอม
 การพิจารณาเครดิตใหแกผูขอเครดิตหรือกิจการหรือโครงการ
ที่อาจมีความเส่ียง ที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทรัพยากร
ธรรมชาติ อาทิ แหลงน้ํา ปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความเปนอยูของชุมชน 

ดานสังคม
 การพิจารณาเครดิตใหแกผูขอเครดิตหรือกิจการหรือโครงการ
ที่อาจมีความเส่ียงทางสังคม อาทิ การใชแรงงานผิดกฎหมาย
รวมถึงการดําเนินโครงการที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีพและ
วิถีชีวิตของชุมชน

ดานธรรมาภิบาล
 การพิจารณาเครดิตใหแกผูขอเครดิตหรือกิจการท่ีอาจมกีารดําเนิน
ธุรกิจไม เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี  ซึ่ งตองพิจารณาถึง
การรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียของกิจการ รวมถึงการไมเก่ียวของกับ
เร่ืองทุจริตหรือคอรรัปชั่น
 ทัง้นี ้ธนาคารกําหนดใหมกีารพิจารณาตัง้แตลกัษณะของผูขอเครดติ 
ประเภทธุรกิจที่ลูกคาดําเนินการอยู โดยธนาคารไมใหการสนับสนุน
การขอเครดิตของประเภทธุรกิจตางๆ (Exclusion List) ดังน้ี
 1. ผูขอเครดิตท่ีมีขอมูลวาเก่ียวของหรือคาดวาจะเก่ียวของ

กับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน อาทิ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
ความผิดเก่ียวกับการฉอโกงประชาชน ความผิดเก่ียวกับ
การกอการราย ความผิดเก่ียวกับการพนัน ความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม โดยการใช ยึดถือ 
หรือครอบครอง หรือกระบวนการแสวงหาประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ ความผิดเก่ียวกับอาวุธ หรือ
อาจนําไปใชในการรบ หรือการสงคราม รวมถึงความผิด
เก่ียวเน่ืองกับการคามนุษย 

 2. เครดิตท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีผิด หรือเส่ียงตอการละเมิด
กฎหมาย โดยครอบคลมุกฎหมายดานส่ิงแวดลอมของประเทศ
และขอตกลงระหวางประเทศท่ีรัฐบาลไดทําไว อาทิ
• การคาสัตวปาและผลิตภัณฑจากสัตวปาคุมครองภายใต

อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปา
และพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora: CITES)

• การสงออกและนําเขากากของเสียท่ีขัดตออนุสัญญา
บาเซลวาดวยการควบคุมการเคล่ือนยายขามแดนของ
ของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel Convention on 
the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and Their Disposal: Basel 
Convention) หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

• การผลิต การใชหรอืการคาท่ีเก่ียวของกับเวชภัณฑ สารเคมี 
ยาฆาแมลง สารท่ีทําลายช้ันบรรยากาศ และสารอันตราย
อื่นๆ ที่อยูในขอตกลงระหวางประเทศหรือกฎหมาย
ของประเทศท่ีอยูระหวางการยกเลิกการใชหรือท่ีได
ยกเลิกไปแลว อาทิ การนําเขาและการสงออกสารเคมี
เปนอันตรายอยางรายแรงตามอนุสัญญารอตเตอรดัม
วาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับ
สารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรู พืช
และสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ (Rotterdam 
Convention on the Prior Informed Consent Procedure 
for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides 
in International Trade) หรือสารเคมีที่ผลมลพิษ
ตามอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคาง
ยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic 
Pollutants: POPs) 

 3. เครดิตที่เก่ียวของกับการทําลายหรือบุกรุกระบบนิเวศท่ีสําคัญ 
อาทิ ปาชายเลน พ้ืนท่ีอนุรักษทางธรรมชาติ 
• พ้ืนท่ีอทุยาน พ้ืนท่ีอนรุกัษ เขตรกัษาพันธุสตัว ตามประกาศ

หนวยราชการท่ีเก่ียวของ 
• พ้ืนทีแ่หลงมรดกโลกขององคการยูเนสโก (UNESCO World 

Heritage Sites)
• พ้ืนท่ีอนุรักษตามอนุสัญญาแรมซารวาดวยพ้ืนท่ีชุมนํ้า

ที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Convention 
on Wetlands)

• พื้นท่ีคุมครองของ International Union for Conservation 
of Nature: IUCN (IUCN Protected Area Category) 
และพ้ืนท่ีทีม่คีณุคาสูงตอการอนุรกัษ (High Conservation 
Value Area: HCV) 

GRI 102-29, GRI 102-30
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 4. เครดิตท่ีเก่ียวของกับการทําลายหรือบุกรุกพ้ืนท่ีอนุรักษ
ทางวัฒนธรรม อาทิ โบราณสถาน พ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรม

 5. เครดิตท่ีเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการใช
แรงงานจากการคามนุษย แรงงานท่ีถูกบังคับ แรงงานตางดาว
ผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก หรือสภาพการทํางานท่ีไมเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ

 6. เครดิตเพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่ขัดแยงกับศีลธรรม 
และบรรทัดฐานทางสังคม อาทิ สถานบริการอาบ อบ นวด 
โรงแรมมานรูด การคาประเวณี การผลิตสื่ออนาจาร การพนัน 
สื่อท่ีเก่ียวของกับการเหยียดผิว 

 7. ธุรกิจที่มีเหตุอันเชื่อวาไดรับอนุมัติงาน อาทิ การจัดซื้อจัดจาง 
การไดรบัสมัปทานหรือใบอนญุาต โดยมีการใชอาํนาจตําแหนง
ทางราชการหรือการเมืองเพ่ือเอ้ือตอธุรกิจ หรือการเรียกรับ
เงินสินบน คานายหนา หรือการตอบแทนในรูปแบบตางๆ

 8. หนังสือคํ้าประกันย่ืนซองประกวดราคาท่ีเอ้ืออํานวยใหลูกคา
นําไปประมูลงานของภาครัฐ ซึ่งผูประมูลงานตกลงสมยอมกัน
เพ่ือใหผูประมูลรายหน่ึงรายใดเปนผูชนะ

 9. เครดิตท่ีเก่ียวของกับการเก็งกําไร 
 10. เครดติท่ีเก่ียวของกบัการคาอาวุธและยุทโธปกรณ ทีม่กีารนําเขา

หรือสงออกไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชน
อาหรับลิเบีย

 11. เครดิตท่ีเ ก่ียวของกับการผลิตหรือคาอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายลางสูง อาทิ
• ทุนระเบิดสังหารบุคคล (Anti-personal land mines)
• ระเบิดลูกปราย (Cluster Munition)
• อาวุธนิวเคลียร
• อาวุธชีวภาพและเคมี

 12. เครดิตสําหรับโครงการที่ตองมีการดําเนินการโครงการ
ในตางประเทศท่ีอาจกอใหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและ
สงัคมในวงกวาง ทีไ่มไดปฏิบตัติามขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม
ของประเทศที่โครงการไปดําเนินการ (Host Country) รวมถึง
หนวยงานระดับประเทศท่ีเก่ียวของ และไมไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม โดยมาตรฐานที่เปนท่ียอมรับ
ในระดับสากล อาทิ Equator Principle, IFC Performance 
Standards & Environmental, Health, and Safety 
Guidelines (EHS Guidelines), ADB Safe Guard Policy, 
JBIC’s Guidelines for Confirmation of Environmental 
and Social Considerations, EBRD Performance 
Requirements - Environmental and Social Sustainability 
(European Standard)

 13. เครดิตสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานนํ้าจากเข่ือนท่ีกอให
เกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคมอยางมีนัยสําคัญ 
ที่ไมมีมาตรการจัดการและแผนปฏิบัติงานตามแนวทาง 
Equator Principles และไมมีสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศหรือสถาบันการเงินตางประเทศท่ีรบัในหลกัการ 
Equator Principles เขารวมสนับสนุนโครงการ 

 14. การยุตกิารสนับสนนุทางการเงินใหแกโครงการโรงไฟฟาถานหิน
ที่จะเกิดขึ้นใหม เวนแตจะมีกลยุทธในการเพ่ิม หรือเปล่ียน
รปูแบบพลังงานเปนแหลงพลังงานคารบอนตํ่าอื่นๆ

 15. เครดิตใดๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตอชื่อเสียงในทางลบ
ตอธนาคาร 

ประเภทเครดิตและผูขอเครดิต
ที่ธนาคารไมใหการสนับสนุนสินเชื่อ
(Exclusion List)

ความผิดเกี่ยวกับ

การพนัน

ความผิดเกี่ยวกับ

การคามนุษย

ความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติด

X ความผิดเกี่ยวกับ

การฟอกเงิน X

X ความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติX

X ความผิดเกี่ยวกับ

การกอการราย X
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ขั้นตอนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

 เพ่ือใหมั่นใจวาธนาคารสนับสนุนสินเช่ือที่ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ธนาคารจึงกําหนดใหผูดูแล
ความสัมพันธลูกคาจัดทําแบบการประเมินความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและสังคม (Environmental & Social Screening Tools) สําหรับเครดิต
เชิงพาณิชยของลูกคาผูประกอบการขนาดกลางข้ึนไปและเครดิตประเภทสินเช่ือโครงการ โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบคําขอเครดิต
ใหเปนไปตามนโยบายเครดิต ดังน้ี

กรณีคําขอเครดิต
ประเภทสินเชื่อโครงการ

กรณีคําขอเครดิตเชิงพาณิชย
ของลูกคาผูประกอบการขนาดกลางขึ้นไป

 ตรวจสอบประเภทอุตสาหกรรมท่ีธนาคารไมใหการสนับสนุน   
 (Exclusion List)

 ประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล   
 (ESG) ผานการจัดทํา General ESG Screening Form 
 เพ่ือพิจารณาปจจัยผลกระทบดาน ESG ในประเด็นตางๆ เชน
 • ความเส่ียงท่ีอาจจะทําใหสภาพแวดลอมของพื้นท่ี
  และบริเวณใกลเคียงเส่ือมโทรม
 • ความเส่ียงจากการใช กักเก็บ หรือ ขนสง วัตถุดิบที่เปน
  สารเคมี วัตถุอันตราย ที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกชุมชน
 • ความเส่ียงจากการใชพ้ืนท่ีที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ
  ตอการดําเนินชีวิตของชุมชน
 • ความเส่ียงการใชแรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย 
  หรือแรงงานท่ีถูกบังคับใหทํางาน
 โดยสําหรับกรณีที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ใหนําเสนอแนวทาง
 จัดการเพ่ือประกอบการพิจารณาเครดิต และกําหนดประเด็นติดตาม 

 พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธตามระดับอํานาจอนุมัติ 
 พรอมกําหนดเง่ือนไขดานส่ิงแวดลอมและสังคม

 ตรวจสอบประเภทอุตสาหกรรมท่ีธนาคารไมใหการสนับสนุน 
 (Exclusion List)

 ประเภทคําขอเครดิตสําหรับโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ
 ทางดานส่ิงแวดลอมหรือสังคมโดยเฉพาะ โดยอางอิงจาก
 หลักการสากลและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดลอม โดยแบงประเภทโครงการ ดังน้ี 
 • โครงการประเภท A คือ โครงการท่ีกอใหเกิดผลกระทบ
  ดานส่ิงแวดลอมและสังคมอยางรุนแรง
 • โครงการประเภท B คือ โครงการท่ีกอใหเกิดผลกระทบ
  ดานส่ิงแวดลอมและสังคม
 • โครงการประเภท C คือ โครงการท่ีไมสงผลกระทบหรือ
  กอใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคมเล็กนอย
 โดยประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 
 (ESG) ผานแบบฟอรมการประเมินความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม
 และสังคมของโครงการขั้นตน เพ่ือใหพนักงานประเมินระบบ
 การบริหารจัดการโครงการดานตางๆ ดังน้ี
 • ดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ในประเด็น 
  ที่มีนัยสําคัญ เชน ทําเลสถานท่ีตั้งโครงการ มลภาวะตางๆ 
  จากโครงการและผลกระทบตอชุมชน 
 • ดานนโยบาย กลไก ทรัพยากร (บุคลากรและงบประมาณ) 
  ในการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมและสังคมเพ่ือลด
  ผลกระทบความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น
 • ดานแผนการดูแลความปลอดภัยและแผนการรองรับ
  เหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น
 • ดานกลไกการควบคุมและติดตามมาตรฐานกระบวนการ
  ทํางานโดยผูเชี่ยวชาญอิสระดานส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของ
 • ดานกลไกการรับขอรองเรียน การจัดการ และติดตามผล
  การบริหารจัดการประเด็นเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสังคม 
  กับกลุมคนที่เก่ียวของ

 ขอความเห็นชอบจากผูบริหารของสายงานธุรกิจ และสายงาน
 บริหารความเส่ียงองคการ เพ่ือศึกษารายละเอียดโครงการ 
 (หากไมเห็นชอบจบขั้นตอนการพิจารณา)

 รายงานตอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเพ่ือรับขอเสนอแนะ

 ศึกษารายละเอียดและดําเนินการเจรจาความเปนไปไดของโครงการ
 ในเชิงเครดิตรวมถึงการจัดการผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคม

 พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธตามระดับอํานาจอนุมัติ 
 พรอมกําหนดเง่ือนไขดานส่ิงแวดลอมและสังคม
  

1

2

3

4

5

6
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GRI 102-30
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1) โครงการประเภท A คือ โครงการท่ีกอใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคมอยางรุนแรง
2) โครงการประเภท B คือ โครงการท่ีกอใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคม
3) โครงการประเภท C คือ โครงการท่ีไมสงผลกระทบหรือกอใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคมเล็กนอย

 ทั้งนี้ สําหรับคําขอสนับสนุนเครดิตประเภทโครงการ Project
Finance ทีอ่าจกอใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสงัคม สายงาน
บรหิารความเส่ียงองคการจะดําเนินการติดตาม ควบคมุ และรบัผดิชอบ
ในการรายงานตอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทุก 3 เดือน
เพ่ือรับขอเสนอแนะกอนการพิจารณาเครดิต โดยหากประเมิน
ความเส่ียงแลวพบวาโครงการท่ีขอสินเช่ือไมเปนไปตามเกณฑ
การประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสังคม ธนาคารจะแจง
ประเด็นท่ีตองการใหปรับปรุงพรอมเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ 
ใหลูกคานําไปปรับปรุงแกไขตามระยะเวลาท่ีกําหนดและหากลูกคา
ไมเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ธนาคาร
อาจจะยุติการสนับสนุนสินเช่ือดังกลาว
 นอกจากการกําหนดข้ันตอนการพิจารณาเครดิตในประเด็น
ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาลตามกระบวนการ
ขางตนแลว ธนาคารไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณา
สินเช่ือสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะเพ่ิมเติมดวย

โครงการจํานวน 34 โครงการโ

อนุมัติ 
34 โครงการ 

อยูในระหวาง
การพิจารณา 
0 โครงการ 

ปฏิเสธ
0 โครงการ 

อนุมัติ
โดยมีเงื่อนไข 
0 โครงการ 

ผลการพิจารณาสินเชื่อ
โครงการ Project Finance ป 2564

โครงการ
ประเภท A1)

จํานวน
0 โครงการ

โครงการ
ประเภท B2)

จํานวน
10 โครงการ

โครงการ
ประเภท C3)

จํานวน
24 โครงการ

ประเภทคําขอเครดิตอางอิงจากหลักการสากล
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการทั้งหมดในป 2564

จํานวน 34 โครงการ

ยอดสินเช่ือโครงการ
และเครดิตเชิงพาณิชย
ของลูกคาผูประกอบการ
ขนาดกลางขึ้นไป 
โดยผานการประเมิน
ความเส่ียงดาน ESG 

419,829 
ลานบาท 

ยอดสินเช่ือโครงการ 
Project Finance 

12,871 
ลานบาท  

ยอดสินเช่ือโครงการ
ลูกคาผูประกอบการขนาด
กลางขึ้นไป

406,958 
ลานบาท 

GRI 102-31
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ธุรกิจประมง
 • ธนาคารสนับสนุนผูประกอบการท่ีมีการทําประมงอยางย่ังยืน

ตามมาตรฐานการประมงสากลของสํานักงานคณะกรรมการ
รบัรองมาตรฐานสนิคาประมง (Marine Stewardship Council: 
MSC) และตองสามารถตรวจสอบยอนกลับไดตลอดหวงโซ
อุปทาน

 • ธนาคารไมสนับสนุนผูประกอบการประมงทางทะเลที่ไมมีการ
ดําเนินการตามกฎหมาย ไมมีการรายงานและการควบคุม 
(Unregulated Fishing: IUU Fishing) หรือมีการใชเคร่ืองมือ
จับสัตวนํ้าท่ีผิดกฎหมาย การจับสัตวสงวน หรือสัตวที่ขึ้นบัญชี
ตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปา
และพืชปาท่ีใกลสญูพันธุ (Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) 

ปาไม
 ธนาคารสนับสนุนผูประกอบการที่ทําปาไมอยางย่ังยืน ซึ่งเปนไป
ตามขอกําหนดของ Forest Stewardship Council (FSC) และมาตรฐาน
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหาร เครื่องดื่ม
 ธนาคารสนับสนุนผูประกอบการท่ีมีการจัดการ ดังน้ี
 • การจัดหาวัตถุดิบโดยคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

และเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับในอุตสาหกรรม 
 • มีมาตรฐานการบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดของเสีย และกลิ่น

อยางถูกตองตามกฎหมายกําหนด
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  

เร่ืองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว และมีการดําเนินงาน
เก่ียวกับโรงฆาสัตวตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

 • มีการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมตามที่กฎหมายกําหนด 
เชน ระบบจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 และมีระบบดาน
ความปลอดภัยและชีวอนามัย เชน OHSAS18001 ตลอดจน
มีมาตรการดานแรงงานข้ันต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด

 • ธุรกิจที่เก่ียวของกับนํ้ามันปาลมทั้งหวงโซคุณคา ไดแก ผูปลูก 
ผูคา โรงสกัด และโรงกล่ัน ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต
ปาลมนํ้ามันอยางย่ังยืน (Roundtable for Sustainable Palm 
Oil: RSPO) 

 • ธุรกจิแปรรปูอาหารทะเลสงออกทีผ่านมาตรฐานการเพาะเลีย้ง
สัตวนํ้าอยางย่ังยืนท่ีเปนท่ียอมรับในประเทศผูนําเขา เชน 
Aquaculture Stewardship Council (ASC)

 ธนาคารไมสนบัสนนุผูประกอบการท่ีรบัซือ้สินคาเกษตรท่ีมกีารปลูก
ในพ้ืนท่ีบุกรุกปา หรือการเผาเพ่ือการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก 

แนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อ
สําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ 
(Sector-Specific Guidelines) 
 
 ธนาคารไดดําเนินการพัฒนาแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสําหรับ
กลุมอุตสาหกรรมเฉพาะตามนัยสําคัญของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม โดยกําหนดใหมกีารพิจารณาปจจยัดาน ESG ในการพิจารณา
เครดิตสําหรับแตละอุตสาหกรรมเพิ่มเติมจากปจจัยดานอื่นๆ เพ่ือให
การบริหารความเส่ียงท้ังในระดับเครดิตพอรตโฟลิโอและระดับ
ธุรกรรมของธนาคารเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับเปาหมาย
ที่จะมุงสู เศรษฐกิจคารบอนต่ํา โดยเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรม
ที่มีความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม

อุตสาหกรรมการเกษตร
ธุรกิจการเกษตร
 • ธนาคารไมสนับสนุนผูประกอบการที่มีการบุกรุกทําลาย

พ้ืนท่ีปา หรือมีการเผาพ้ืนท่ีหลังการเก็บเก่ียว โดยตองมี
การตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิที่ดินประกอบการพิจารณาเครดิต

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว 
 ธนาคารสนับสนุนผูประกอบการเล้ียงสัตว (ไมรวมสัตวนํ้า) ดังน้ี 
 • มีที่ตั้งฟารมอยูหางไกลจากชุมชน และมีระบบการจัดการ

ของเสยีท่ีด ีโดยเนนสนบัสนนุฟารมเลีย้งสตัวทีม่รีะบบการผลติ
แกสชวีภาพ (Biogas) เพ่ือบาํบัดน้ําเสียและลดปญหาดานกล่ิน

 • ไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีดานปศุสัตว 
หรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (Good Agricultural Practice: 
GAP) ตามที่กรมปศุสัตวหรือหนวยงานอ่ืนท่ีทางกรมปศุสัตว
ใหการรับรอง 

 ธนาคารสนับสนุนผูประกอบการเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีมีการบริหารจัดการ 
ดังน้ี 
 • มีการบริหารจัดการฟารมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สามารถ

ตรวจสอบยอนกลับไดตลอดหวงโซอุปทาน 
 • มีระบบการผลิตและผลิตผลสัตวน้ําตามมาตรฐานการเพาะเล้ียง

สัตวนํ้า (Good Aquaculture Practice: GAP) ที่ดี 
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อุตสาหกรรมเหมืองแร 
 ธนาคารสนับสนุนผูประกอบการเหมืองแรที่ผานหลักเกณฑ
มาตรฐานเหมืองแรสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการทํา
เหมืองแรที่จํากัดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรแร
อยางย่ังยืน
 ธนาคารไมสนับสนุนผูประกอบการเหมืองแรที่มีลักษณะดังน้ี 
 •  ทําเหมืองแรใยหิน (Asbestos) รวมถึงธุรกิจที่เ ก่ียวของ

กับการผลิตหรือการคาแรใยหินท่ีไมไดฝงตัวอยูในวัสดุอื่น 
(Unbounded Asbestos Fibers)

 •  ทาํเหมืองท่ีกอใหเกิดมลภาวะตอทรพัยากรน้ํา ทัง้ทางแหลงน้ํา
และทางทะเล

 •  ทาํเหมืองท่ีมกีารระเบิดเปดหนาภูเขา (Mountaintop Removal 
Mining)

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย 
 ธนาคารสงเสริมการกอสราง การปรับปรุงอาคาร ใหไดมาตรฐาน
อาคารประหยัดพลังงานและเปนมติรตอสิง่แวดลอม เชน  LEED TREES 
เปนตน

อุตสาหกรรมเคมี ฟอกหนัง ฟอกยอม และการผลิตอื่นๆ
 •  ธนาคารสนับสนนุผูประกอบการท่ีมกีารจัดการดานส่ิงแวดลอม 

โดยควรผานมาตรฐานระบบจัดการส่ิงแวดลอม ISO14001 
และมีมาตรฐานอุตสาหกรรมดานความปลอดภัยและ
ชีวอนามัย โดยควรผานมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย OHSAS18001 ตลอดจนมีมาตรการ
ดานแรงงานข้ันต่ําตามท่ีกฎหมายระบุ

อุตสาหกรรมโรงไฟฟา
 ธนาคารสนับสนุนผูประกอบการ ดังน้ี
 •  โรงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานลม
 •  โรงไฟฟาจากเช้ือเพลิงอื่นๆ อาทิ ชีวมวล ขยะ ที่มีการจัดทํา

รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามความเหมาะสม
ของประเภทกิจการ มีการเปดเผยและมีแผนการลดกาซ
เรือนกระจก มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ
ปองกนัและแกไขผลกระทบตอสิง่แวดลอม มมีาตรการตดิตาม
และตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ
พัฒนาโรงไฟฟาและชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟา 

 ธนาคารไมสนับสนุน ดังน้ี
 •  ผูประกอบการโรงไฟฟานิวเคลียร
 •  ผูประกอบการโรงไฟฟาพลังงานน้ําจากเข่ือนทีไ่มไดมมีาตรการ

จัดการและแผนปฏิบัติงานตามแนวทาง Equator Principles 
และไมมีสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศหรือ
สถาบันการเงินตางประเทศเขารวมสนับสนุนโครงการ 

 •  ผูประกอบการโรงไฟฟาถานหินท่ีจะเกิดขึ้นใหม

อุตสาหกรรมโรงถลุง / หลอมแร โลหะและอโลหะ
 ธนาคารสนับสนุนผูประกอบการท่ีมีการจัดการ ดังน้ี
 •  มีการจัดการส่ิงปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว โดยมีการจัดการ

เศษโลหะอยางย่ังยืน และนาํกลับมาผลติในรปูแบบใหมทีส่ราง
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

 •  มีการจัดการมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิต อาทิ 
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO

2
) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

คารบอนไดออกไซด (CO
2
) รวมถึงมลพิษอื่นๆ เชน ความรอน 

เสียง การส่ันสะเทือน 
 •  มีแผนที่จะดําเนินการหรือไดรับการรับรองตามมาตรฐาน

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 ระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 มาตรฐาน
แรงงานวาดวยความรับผิดชอบทางสังคม SA 8000
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การรวมมือระหวางสถาบันการเงินในการพัฒนาหลักการ Sustainability Linked Loan Principles 
เชื่อมโยงเปาหมายดานความย่ังยืนของผูประกอบการกับการสนับสนุนทางการเงินของธนาคาร 
เพ่ือเปนแรงจูงใจใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสังคม ทั้งน้ี ธนาคารไดให
การสนับสนุนผูประกอบการท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานอยางย่ังยืน มุงเนนการบริหาร
จัดการเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการดําเนินงานของสถานประกอบการ ทั้งในสวนของมลภาวะ
ที่เกิดขึ้นตอสภาพแวดลอม การใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดตลอดหวงโซอุปทาน ผลกระทบ
ตอผูอาศัยในชุมชน และประเด็นสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการสนับสนุนผูประกอบการ ผูผลิตสินคาโภคภัณฑ
รายใหญของประเทศท่ีมีธุรกิจดานการผลิตอาหารและสินคาหลากหลาย ซึ่งมีเจตนารมณที่จะดําเนินการ
ตามเปาหมายตัวชี้วัดการพัฒนาท่ีย่ังยืน เชน การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) 
การลดปริมาณการใชพลังงาน การลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาวัตถุดิบ รวมถึง
การจัดการดานแรงงานอยางรับผิดชอบ เปนตน โดยธนาคารจะใหสิทธิพิเศษหากผูประกอบการ
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไว ตลอดระยะเวลาสินเช่ือ 

ตัวอยางการพิจารณาสนับสนุนทางการเงิน
ตอโครงการ Project Finance

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐท่ีมุงเนนสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน และการติดต้ัง
โซลาเซลลไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น ธนาคารไดรวมเปนสวนหน่ึงในการใหการสนับสนุนสินเช่ือใหกับผูประกอบการ
ผลิตจําหนายไฟฟา ใหบริการดานการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานหลายรายท่ีกระจายอยูทั่วประเทศ 
ซึ่งครั้งน้ี ธนาคารไดใหการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยการติดตั้งแผงโซลาเซลล 
ทั้งท่ีติดตั้งบนหลังคา บนพ้ืนดิน และบนทุนลอยน้ํา เพ่ือจําหนายไฟฟาใหกับผูรับซื้อไฟฟาเอกชนตางๆ 
กําลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต ซึ่งการใหสินเช่ือดังกลาว ไดผานข้ันตอนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเส่ียง
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล ของธนาคารเปนท่ีเรียบรอย

การขยายตัวของเศรษฐกิจและการทําขอตกลงดานการคากับประเทศท้ังในและนอกกลุมอาเซียน (ASEAN) 
สงผลใหภาคการคาและอุตสาหกรรมมีแนวโนมการขยายตัวและทําใหความตองการใชพลังงานไฟฟาเพ่ิมขึ้น
อยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ภาครัฐของแตละประเทศยังไดสนับสนุนใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานทางเลือก 
เพื่อมุงสูการเปนเศรษฐกิจคารบอนตํ่า (Low-Carbon Economy) โดยธนาคารไดรวมเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุน
ภาคเอกชนไทยท่ีมีประสบการณและความชํานาญดานการผลิตไฟฟาช้ันนําของประเทศในโครงการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตย Solar Farm ขนาดใหญในตางประเทศ ซึ่งโครงการไดมีการดูแลจัดการดานส่ิงแวดลอม
และสังคมตามมาตรฐานระดับสากล และผานการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม 
สังคม และธรรมาภิบาล ของธนาคาร

โครงการติดตั้ง
แผงพลังงาน
แสงอาทิตย 

(Solar Rooftop)

โครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย 

(Solar Farm)

ธนาคารพิจารณาสินเชื่อโครงการโดยนําปจจัยดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
และนโยบายเครดิตของธนาคารมาเปนเกณฑในการพิจารณาสินเชื่อ

สินเชื่อที่เชื่อมโยง
กับการดําเนินงาน
ดานความยั่งยืน

(Sustainability Linked 
Credit Facility)
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 ธนาคารจัดใหพนักงานท่ีเก่ียวของเขารวมอบรมสัมมนากับ
หนวยงานวิชาการ ภาครัฐ และหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูเก่ียวกับความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและสังคม อาทิ 
 • การสัมมนาเร่ือง “Thailand Carbon Neutral Network: Climate 

Action Partnership towards Carbon Neutrality” ซึ่งจัดโดย
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)

 • ธนาคารจัดอบรมใหความรูพนักงานโดยผูเชี่ยวชาญในดาน
ตางๆ จากตางประเทศ เชน หัวขอ “Introduction to ESG 
Standards” หัวขอ “Carbon Neutral, Net Zero and 
Initiatives to increase Carbon Sink” หัวขอ “Greenhouse 
Gas Protocol” และ หัวขอ “Internal Carbon Price” เปนตน

 • การสัมมนาโดยความรวมมือระหวางตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และ UK PACT Green Recovery Challenge 
Fund (GRCF) เชน การสัมมนา TCFD & SDGs Workshop 
เปนตน

 • การสัมมนาหัวขอ Green and Sustainable Taxonomies 
and Definitions ซึ่งจัดโดยธนาคารแหงประเทศไทย

 • การประชุมสัมมนาคณะทํางานของสํานักงานโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติวาดวยขอริเริ่มดานการเงิน 
(UNEP FI) 

 • การประชุมหารือเรื่อง Taxonomy ในสวนของนิยามการเงิน
สีเขียว และโครงการ/กิจกรรมที่อยูในหมวดการเงินสีเขียว 
จัดโดยสมาคมธนาคารไทย 

 

   การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย
   เพื่อสื่อความเกี่ยวกับเครดิต
   ดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล

   การมีสวนรวมกับพนักงาน 

 ธนาคารใหความรูเก่ียวกับนโยบายเครดิตและกระบวนการเครดิต
ที่พิจารณาตามเกณฑความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและสังคมใหแก
พนักงานท่ีปฏิบัติงานดานเครดิตและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
ความรูและตระหนักในประเด็นผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคม
ตลอดกระบวนการใหสินเชื่อและการลงทุน โดยพนักงานจะตองผาน
การทดสอบนโยบายเครดิต นอกจากน้ี ธนาคารยังมกีารฝกอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับเกณฑการประเมินความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและสังคมของ
แตละธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือชวยใหพนักงานมีความรูความเขาใจ
และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงดังกลาว ตลอดจนสามารถ
รายงานประเด็นความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและสังคมไดอยางถูกตอง 
โดยเฉพาะความเส่ียงบางอยางท่ีมีความซับซอนซ่ึงอาจจะปรากฏ
อยูในหวงโซอุปทานของโครงการท่ีขอสนิเชือ่ ซึง่ความเขาใจในประเดน็
ความเส่ียงของแตละธุรกจิและอตุสาหกรรม และการประเมนิความเส่ียง
ในแตละประเด็นเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางย่ิง สงผลใหพนักงานมีความชํานาญ 
(Internal Expert) ในการวิเคราะหธุรกิจลูกคา เพ่ือสามารถชวยเหลือ
ลูกคาของธนาคารในการใหคําแนะนําและขอเสนอแนะแกลูกคาได
อยางถูกตอง 
 ทั้งน้ี ธนาคารไดกําหนดตัวช้ีวัดของพนักงานท้ังในระดับผูบริหาร
และระดับปฏิบัติงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสภาพภูมิอากาศ
ที่ไดรับการพิจารณาทั้งในแงของธุรกิจและการดําเนินงาน โดยในดาน
ธุรกิจธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑคารบอนตํ่าและสนับสนุนการให
สินเช่ือเพ่ือสิ่งแวดลอมโดยกําหนดเปน KPI ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สวนในดานการดําเนินงาน ธนาคารไดกําหนดเปาหมายระยะยาว
เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของธนาคาร 
ตลอดจนธนาคารไดสรางแรงจูงใจตอพนักงานโดยการใหรางวัลแก
พนักงานท้ังที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน รางวัล Star Award 
ซึ่งเปนรางวัลเพ่ือสรางกําลังใจแกพนักงานในการพัฒนาโครงการ
ที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล เปนตน
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   การมีสวนรวมกับลูกคา

 • รวมเสวนาหัวขอ “Exponential Path to Net Zero : Bangchak 
100X - 100 Ideas for Sustainable World” จัดโดย บริษัท 
บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีประธานเจาหนาท่ี
บริหารของธนาคารเขารวมเปนวิทยากร 

   การมีสวนรวมกับหนวยงานกํากับดูแล   
   ภาครัฐ ภาคเอกชน 
   หนวยงานไมแสวงหาผลกําไร 
   และภาคประชาสังคม
 
 • ธนาคารเขารวมเปนวิทยากร หัวขอ “TCFD & SDGs 

Workshop: ESG Risk Analysis and GHG Accounting” 
จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือสรางความรู
และความเขาใจเชงิลกึเก่ียวกับการพัฒนากลยุทธในการดําเนิน
ธุรกิจอยางย่ังยืนและการเปดเผยขอมลูตามแนวทางของ TCFD 
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเปดเผยขอมูลระดับสากล

 • ธนาคารเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 
(ราง) การกําหนดมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
เพ่ือสนบัสนนุการลงทุนดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ
ของภาคเอกชน จัดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และกองประสานการจัดการ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)

 • ธนาคารรวมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานและสมาชิก 
(Thai Energy Services Company Association: ESCO) 
โดยสมาคมบริษัทจัดการพลังงานและสมาชิกมีหนา ท่ี
ใหคําปรึกษาและบริหารจัดการดานพลังงานอยางครบวงจร
ในการดาํเนินโครงการใหกับผูประกอบการในมาตรการอนรุกัษ
พลังงาน ซึ่งเปนกลไกสําคัญท่ีทําใหผูประกอบการม่ันใจไดวา
เม็ดเงินท่ีไดจากการประหยัดพลังงานสามารถนํามาชําระคืน
เงินกูไดอยางมีประสิทธิภาพ (Self-Financing Project) 
สรางความสามารถในการแขงขันเชิงธุรกิจ พรอมทั้งชวย
ประหยัดพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 • ธนาคารรวมกับสํานักงานเพ่ือการพัฒนาแหงสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส (The Agence Francaise de Developpement: 
AFD) ภายใตโครงการสงเสริมอาคารอนุรักษพลังงาน (Green 
Building) เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือใหผูประกอบการปรับเปล่ียน
สํานักงานใหเปนอาคารสีเขียว เพ่ือลดการใชพลังงานและ
บรรเทาภาวะโลกรอน ดวยการสนับสนุนสินเช่ืออาคารสีเขียว
กสิกรไทย (K-Green Building Program) ใหแกอาคาร
ที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบเงินกูพิเศษ นอกจากน้ี ยังจัดงาน
สมัมนาใหความรูและใหคาํปรกึษาดานอาคารอนุรกัษพลังงาน
ใหแกกลุมผูประกอบการ
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 ธนาคารมีเปาหมายในการสรางความเช่ือมั่นใหลูกคาใชบริการไดอยางมั่นใจและปลอดภัย ควบคูกับการรักษาความเปนผูนําการใหบริการ
ดิจิทัลแบงก้ิงของไทย ธนาคารจึงใหความสําคัญตอการบริหารความเส่ียงดานไซเบอร และกําหนดใหความปลอดภัยทางไซเบอรเปนหน่ึงใน
เปาหมายหลักในการดําเนินงานของธนาคาร และนําประเด็นความปลอดภัยทางไซเบอรและความเปนสวนตัวของขอมูลเปนหน่ึงในประเด็น
ความเส่ียงของการบริหารความเส่ียงแบบรวมศูนยของธนาคาร (Group-Wide Risk Management) โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาและอนุมตัิ
กลยุทธ โครงสราง และนโยบายตางๆ ที่เก่ียวของ เชน นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ และนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลลูกคา ความมั่นคงของระบบของธนาคาร และพฤติกรรม
ของผูใชบริการทางการเงินท่ีเปลี่ยนแปลง มีมาตรการควบคุมและการรักษาสมดุลในการใชประโยชนจากขอมูลตางๆ โดยเฉพาะขอมูลของลูกคา 
และจัดทําแผนพัฒนาระบบการควบคุมความเส่ียงดานไซเบอร เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติตามเปาหมาย โดยมุงเนนการควบคุมความเสี่ยง
ทั้งในเชิงการปองกัน การตรวจจับและการตอบสนองท่ีครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและระบบงานท่ีสําคัญของธนาคาร มีมาตรการรองรับ
ในกรณีทีม่ขีอรองเรียนหรือเหตุการณความเสียหายเก่ียวกับภัยคุกคามทางไซเบอร เพ่ือสรางเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน
ของธนาคารและภูมิทัศนทางการเงินไทยในปจจุบันและอนาคต
  ธนาคารจัดโครงสรางองคกรใหมีการแบงแยกหนาท่ี การปองกันความเส่ียงระดับที่ 1 ไดแก หนวยงานผูปฏิบัติงานในแตละสวน
ระดับที่ 2 ไดแก หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการบริหารความเส่ียง และระดับที่ 3 ไดแก หนวยงานท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบ ตามแนวทางการปองกัน
ความเส่ียง 3 ระดับ (3 Lines of Defense) อีกท้ังยังกําหนดตัววัดเก่ียวกับเหตุการณความเส่ียงทางไซเบอรทั้งจํานวนและระยะเวลา
ในการบริหารจัดการเปนหน่ึงในเปาหมายหลักในการดําเนินงาน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคาร

การรักษาความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูล

ความเสี่ยง
ภัยคุกคามทางไซเบอรยังคงเปนความเส่ียงท่ีธนาคารใหความสําคัญ 
โดยเฉพาะการทําธุรกิจในปจจุบันท่ีมีการเช่ือมตอกับบุคคลภายนอก
มากข้ึน ไมวาจะเปนพันธมิตรทางธุรกิจ หรือผูใหบริการตางๆ 
รวมทั้งรูปแบบการทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไปในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 เปนการทํางานระยะไกล หรือ Remote Working 
หากระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรและความเปนสวนตัว
ของขอมูลของธนาคาร ไมมีประสิทธิภาพ อาจนําความเส่ียงมาสูธุรกิจ
ทั้งการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ความไมปลอดภัยของขอมูล การจูโจม
และโจรกรรมขอมูลทางไซเบอร ซึ่งจะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงิน
และผลดําเนินงานของธนาคารในทายท่ีสุด รวมถึงเกิดความเส่ียง
ดานภาพลักษณ กระทบกับความเช่ือมั่นและความไววางใจ
ของผูมีสวนไดเสีย และกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติตางๆ 

โอกาส
หากธนาคารสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร
และความเปนสวนตัวของขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จะสรางความเช่ือมั่นใหลูกคามีความมั่นใจในการใชบริการของธนาคาร 
ความไดเปรียบในการแขงขัน และสงผลใหเกิดการเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืน
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โครงสรางการบริหารงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและความปลอดภัยของขอมูล

 คณะกรรมการธนาคารใหความสําคัญกับความปลอดภัยและ
ความเปนสวนตัวของขอมูลลูกคาเปนอยางมาก โดยทําหนาท่ีอนุมัติ
นโยบายระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite & Risk Limit) 
และมอบหมายใหคณะทํางานตางๆ ปฏิบัติงาน ดังน้ี
 1. คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง ทําหนาท่ีดูแลใหการบริหาร

ความเส่ียงเปนไปตามนโยบายและกลยุทธการบริหารความเส่ียง 
สอดคลองกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได ทบทวน สอบทาน 
ความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ
การบริหารความเส่ียงโดยรวม ทั้งน้ี เพ่ือใหความเส่ียงดานน้ี
มีการจัดการอยางเปนระบบ 

 2. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงดาน Digital Oriented 
Risk, Data and Cyber Security and IT Risk Management 
(DCSC) ทําหนาท่ีกํากับดูแลและบริหารความเส่ียงดานดิจิทัล 
ความปลอดภัยของขอมลูทางไซเบอรและการบริหารความเส่ียง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดใหมีการวิเคราะหและระบุ
ประเด็นความเส่ียง ติดตามตรวจสอบ พรอมทั้งใหแนวทาง
และคําแนะนําเพ่ือพัฒนากระบวนการใหมีการควบคุม
ความเสี่ยง และปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยจัด
ประชุมเปนประจําทุกเดือนและรายงานตอคณะกรรมการ
กํากับความเส่ียงเปนรายไตรมาส 

 3. ระดับปฏิบัติการ ธนาคารมีหนวยงานบริหารความเสี่ยงซ่ึงทํา
หนาท่ีบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับเทคโนโลยีและขอมูล รวมทั้ง
ติดตามใหมีการบริหารจัดการความเส่ียงดานดิจิทัล ไซเบอร 
เทคโนโลยี และขอมลู โดยประเมินความเส่ียงและใหคาํปรกึษา
กับหนวยธุรกิจและหนวยสนับสนุนตางๆ เก่ียวกับมาตรการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และรายงานความเสี่ยงตอ
ผูบริหารสายงานบริหารความเส่ียงองคการและคณะกรรมการ
ที่เก่ียวของ

 4. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศทําหนาท่ี
กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายภาพรวมดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทบทวน อนุมัติ และกํากับดูแลการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามยุทธศาสตร ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐาน
โครงสรางสถาปตยกรรมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และควบคุมดูแลระบบ รักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป ซึ่งทํา
หนาท่ีกํากับดูแลการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในภาพรวม และม ีChief Information Officer (CIO) และ Chief 
Information Security Officer (CISO) ทําหนาท่ีในการบริหาร
จัดการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย
ของระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานตรงตอ
ประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป 

 5. หนวยงานบริหารความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรทาํหนาท่ีกําหนด
มาตรการควบคุมดานความปลอดภัยไซเบอร ติดตามใหมี
การบริหารจัดการอยางเหมาะสม เฝาระวัง รับมือภัยไซเบอร 
ใหคําปรึกษากับหนวยธุรกิจและหนวยสนับสนุนเก่ียวกับ
มาตรการบริหารความปลอดภัยท่ีเหมาะสม และรายงาน
ความเส่ียงดานความปลอดภัยไซเบอรตอ CISO ผูบริหาร
สายงานบริหารความเส่ียงองคการ และคณะกรรมการ
ที่เก่ียวของ โดยหนวยงานน้ีประกอบดวยสวนงานหลัก คือ 
สวนงานท่ีรับผิดชอบงานกําหนดนโยบาย ติดตามและกํากับ
การปฏิบัติตามดานความปลอดภัย การสรางความตระหนักรู
ทางดานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนงาน
ใหคําปรึกษากําหนดสถาปตยกรรมและมาตรฐานดาน
ความปลอดภัย สวนงานท่ีทําหนาท่ีเปนศูนยติดตามและ
เฝาระวังภัยไซเบอร และสวนงานท่ีทําหนาท่ีปฏิบัติการ
ดานความปลอดภัยไซเบอร

 นอกจากนี้ ธนาคารไดติดตามและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร พ.ศ. 2562 และเตรียมความพรอม
สําหรับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีจะมีผลบังคับใช
เต็มรูปแบบในป  2565 โดยจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการ
กําหนดแนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลต้ังแตป  2562
รวมถึงกําหนดโครงสรางและกลไกการกํากับดูแลและจัดใหมีนโยบาย
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล  และระเบียบปฏิบัติที่ เ ก่ียวของ
เพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคลเหลาน้ีไดรับการปกปองคุมครอง
อยางเหมาะสม  และธนาคารดําเนินงานตามขอกําหนดของ
กฎหมาย โดยคณะทํางานดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะอนุกรรมการกํากับการจัดการขอมูล นอกจากน้ี ป 2564
ธนาคารไดจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือชวยสนับสนุนการจัดทําบันทึก
กิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อเปนเครื่องมือชวย
ในการบริหารความเส่ียงและการจัดการขอมูลสวนบุคคลภายใน
ธนาคารอยางเปนรูปธรรม กอนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช
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วิสัยทัศนและกลยุทธการบริหารความเส่ียงทางไซเบอร

กรอบการบริหารความเสี่ยงดานดิจิทัลและไซเบอร
 
 ในสถานการณปจจบุนั ภัยคุกคามและความเสีย่งดานดิจทิลัและไซเบอรมคีวามรนุแรงและมคีวามซบัซอนอยางมนียัสําคญัตอธรุกจิของธนาคาร 
ซึ่งธนาคารตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเส่ียงดังกลาว จึงไดกําหนดกรอบการบริหารความเส่ียงดานดิจิทัลและไซเบอรใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรในการเปนผูนําดานดิจิทัลแบงกิ้ง โดยกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธการบริหารความเส่ียงทางไซเบอร ดังน้ี

ความสามารถ
เชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธ
ในการดําเนินงาน 

วิสัยทัศน

คํามั่นตอลูกคา 

การปองกัน

แบบองครวม

การตรวจจับ

ภัยคุกคามเชิงรุก

การตอบสนองตอเหตุการณ

ดวยความใสใจและทันทวงที 

เพื่อปกปองสินทรัพยดานไซเบอรและภาพลักษณของธนาคาร 
และเพื่อสรางความปลอดภัยทนทานตอภัยคุกคามและเปนท่ีเชื่อม่ันของลูกคา

การปองกันภัยไซเบอร
ท่ีซับซอน

การขยายการปองกันภัยไซเบอร
ใหครอบคลุม

ตลอดหวงโซทางธุรกิจ

การขยายและบูรณาการ
ตอบสนองตอเหตุการณไซเบอร

ใหครอบคลุมธุรกิจ
ในกลุมบริษัทท้ังหมด

ปกปองขอมูล
และสินทรัพยของลูกคา

ใหบริการท่ีปลอดภัย จัดการเหตุการณดานไซเบอร
อยางใสใจและทันการณ

การสรางวัฒนธรรมองคกรและความรู
ดานการปองกันภัยไซเบอรกับพนักงานและลูกคา

2 การปองกัน
และรูเทาทัน
ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร

ความสามารถ
ในการเฝาระวัง 

ตรวจตรา 
และรูเทาทัน

ภัยคุกคามทางไซเบอร

ความสามารถ
ในการจัดการ
และการเยียวยา

ฟนฟูจากเหตุฉุกเฉิน

การระบุประเด็น
ความเสี่ยง

อยางมีประสิทธิภาพ

การสรางวัฒนธรรมองคกรดานไซเบอรท่ีเหมาะสม

1 3 4

5
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การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความปลอดภัยของขอมูล

 ธนาคารพัฒนาท้ังดานระบบการปฏิบัติงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนศักยภาพของบุคลากร และเพ่ิมมาตรการปองกัน
เพ่ือรองรับภัยคุกคามทางไซเบอรในทุกมิติ ไดแก การปองกัน 
การติดตาม การตรวจจับ การรับมือ และการเยียวยาฟนฟู เพ่ือสราง
ความมั่นใจใหแกผูใชบริการของธนาคาร โดยดําเนินงาน ดงัน้ี

การดําเนินงานดานมาตรการปกปองรักษาความเปนสวนตัว
ของขอมูลตามหลักธรรมาภิบาล 

1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการกํากับการจัดการขอมูล ประกอบดวย
ผูบริหารระดับสูงของธนาคารทําหนาท่ีควบคุมดูแลการบริหาร
จัดการขอมูล รวมทั้งปกปองขอมูลขององคกรและขอมูลลูกคา
เพ่ือใหการบริหารจัดการขอมูลมีประสิทธิภาพและรักษา
ความปลอดภัยขอมูลสําคัญของธนาคาร และปรับโครงสราง
องคกร เพื่อใหมีการกํากับดูแลการจัดการขอมูลไดดีย่ิงขึ้น

2. กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการขอมูลและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล เชน 
นโยบายการคุมครองขอมูลลูกคา นโยบายคุณภาพขอมูล 
ระเบียบการปฏิบัติงานการเขาถึงขอมูลลูกคา นโยบายและ
ระเบียบการปฏิบัตงิานการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
ระเบียบปฏิบัติงานการบริหารจัดการขอมูลลูกคา เปนตน 
โดยนโยบายและระเบียบปฏิบตัเิหลาน้ี มผีลบงัคับใชครอบคลุม
ทัง้กลุมธรุกิจทางการเงิน รวมท้ังการบริหารคูคา ซึง่ทุกสายงาน
ตองปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติดังกลาวเพ่ือ
ลดความเส่ียงของเหตุการณไมพึงประสงค อาทิ เหตุการณ
ความเส่ียงทางไซเบอร และเหตุการณความเส่ียงขอมูลรั่วไหล 

3. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาและเตรียมความพรอมท้ังดานนโยบาย 
กระบวนการทํางาน   ตลอดจนระบบงาน   เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีจะมีผลบังคับใชในเดือนมิถุนายน 
2565 โดยมีการรายงานความคืบหนาตอผูบริหารระดับสูง
ของธนาคารอยางสมํ่าเสมอ และมีการดําเนินงาน ดังน้ี
• กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

ขอกําหนดของกฎหมาย
• กําหนดมาตรฐานและชองทางในการใหความยินยอม

ของลูกคา
• กําหนดใหมีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data 

Protection Officer: DPO) เพ่ือทําหนาท่ีใหคําแนะนํา
เก่ียวกับการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมลู
สวนบุคคลและตรวจสอบการดําเนินการเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของลูกคาใหเปน
ไปตามขอกําหนดกฎหมาย 

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีที่สําคัญ อาทิ 
พัฒนาระบบการจัดการความยินยอม  (Consent 
Management System: CSM) เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ
คาความยินยอมกอนใชขอมูลเพ่ือใหมั่นใจวาการใชขอมูล
สวนบุคคลของลกูคาเปนไปตามวตัถุประสงคทีล่กูคาไดให
ความยินยอมไว ตลอดจนจดัใหมกีระบวนการรองรับการใช
สิทธิตามกฎหมายของลูกคา การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทําให
ขอมูลไมสามารถระบุตัวตนได (Anonymous) เพ่ือปกปอง
และรักษาความเปนสวนตัวของขอมูลลูกคา 

• กําหนดมาตรฐานการเปดเผยขอมูลลูกคาตอบุคคลและ
องคกรภายนอก ทั้งกรณีการรับขอมูลเขา และสงออก
นอกธนาคาร โดยมีหลักเกณฑพิจารณาท่ีเปนมาตรฐาน
ครอบคลุมวงจรชีวิตขอมูล (Data Life Cycle) ดังน้ี
• ประเมินหนวยงานภายนอกท่ีเปนพันธมิตร หรือ

ดําเนินงานตางๆ ใหธนาคาร (Third Party Assessment)
• พิจารณาการไดมาซึ่งขอมูลและการเปดเผยขอมูล

ใหตองถูกตองตามกฎหมาย
• นาํสง เขาถึง และจดัเก็บขอมลูใหเปนไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานเทคโนโลยีของธนาคาร
• ลบและทําลายขอมูล
• กําหนดระดับผูมีอํานาจอนุมัติกอนดําเนินการ และ

รายงานตอคณะอนุกรรมการกํากับการจัดการขอมูล
เปนรายไตรมาส

4. จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนนโยบาย และวิธีปฏิบัติ
งานท่ีเก่ียวของใหกับพนักงานท่ัวท้ังองคกร เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานหรือใหบริการลูกคาไดสอดคลองกับขอกําหนด
ของกฎหมาย

5. ทบทวนปรับปรงุนโยบายและระเบียบปฏิบตังิานอยางสมํา่เสมอ 
เพ่ือใหสอดคลองกับกฎเกณฑ/การปฏิบัติงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
รวมถึงควบคุม ดูแล และตรวจสอบใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานท่ีกําหนด

6. กําหนดแนวทางในการดําเ นินการกรณีมี เหตุการณ ท่ี
ไมพึงประสงคเกิดขึ้น ดวยการรวบรวมขอมูล ลําดับเหตุการณ 
และประเมินสถานการณโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะดานท้ังภายใน
และภายนอกธนาคาร และแจงความคืบหนาแกลูกคา
หรือผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของเปนระยะ โดยธนาคารยินดี
ใหความรวมมือปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย 

   GRI 103-2
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การดาํเนนิงานดานระบบความปลอดภยัของขอมลูสารสนเทศ 
1. ดําเนินการตอยอดในการปรับแตงคาติดต้ังตางๆ บนระบบ

ปองกันการร่ัวไหลของขอมลูใหครอบคลมุชองทางท่ีหลากหลาย
มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะขอมลูท่ีเกิดจากการสงผานของหนวยงาน
บนระบบเครือขายของธนาคาร ตั้งแตการจําแนกประเภท
ของขอมูล ตลอดจนการประเมินความเส่ียงจากการใชขอมูล 
โดยระบบปองกันการร่ัวไหลของขอมูลนี้เปนระบบมาตรฐาน
สากลเพ่ือใหธนาคารสามารถตรวจจับและปองกันการรั่วไหล
ของขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคารยังได
เพ่ิมการติดตั้งเครื่องมือปองกันการรั่วไหลของขอมูลจาก
การใชงานอุปกรณโทรศัพทมือถือสวนตัวของพนักงาน เพ่ือให
มั่นใจวาทุกการสงผานขอมูลของธนาคารจะอยูบนเสนทาง
ที่สามารถตรวจสอบได 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการปองกัน เฝาระวังและตรวจจับ
ภัยคุกคามทางไซเบอรเชิงรุก ทั้งดานการเพ่ิมเทคโนโลยี 
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
และเพ่ิมทกัษะและขีดความสามารถใหแกทมีงานในการบริหาร
จัดการเหตุการณไดรวดเร็วทันตอเหตุการณเพ่ือลดผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกคาและธนาคารได รวมถึงไดมีการเร่ิม
ขยายขอบเขตในการเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอรใหกับ
บริษัทในเครือ

3. ยกระดับความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร
ดานการตอบสนองตอสถานการณ (Incident Response) 
ระหวางหนวยงานตางๆ ภายในธนาคารท้ังในเชิงการจัดการ
และเชิงเทคนิค เชน การคนหาชองโหวใหมๆ และนํามาใชซอม
ทดสอบกระบวนการตอบสนองตอภัยคุกคามทางไซเบอรนั้นๆ 
อีกท้ังยังทําการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการส่ือสาร 
(Communication plan) และประสานงานภายในธนาคาร
ใหดีย่ิงขึ้น

4. ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 เปนปที่ 7 
ซึ่งเปนการรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 
และมีการขยายขอบเขตใหครอบคลุมบริการของศูนยเฝาระวัง
ภัยไซเบอร (CSOC: Cyber Security Operation Center 
Services)

5. ไดรับการรับรองมาตรฐาน PCIDSS V3.2.1 เปนปที่ 4 
ซึ่งเปนการรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
บตัรเครดิตครอบคลมุระบบงาน Payment Gateway On Cloud 
ที่ใหบริการตอรานคาของธนาคาร 

6. ไดรับการรองรับมาตรฐาน PCI PIN Security V3.0 ซึ่งเปน
การรับรองระบบการรกัษาความปลอดภัยของการจัดการขอมลู 
PIN สําหรับใชงานบัตรที่ตูเอทีเอ็ม

 นอกจากน้ี ธนาคารยังใหความสําคัญกับเรื่อง Check & Balance 
ที่เหมาะสมในกระบวนการสําคัญ มีการกําหนดความตองการดาน
ความปลอดภัยไซเบอรในกระบวนการพัฒนาระบบทุกข้ันตอนตั้งแต
การคัดเลือกผูใหบริการ การออกแบบโซลูชั่น การพัฒนาระบบงาน 
การทดสอบดานความปลอดภัยไซเบอร ตลอดจนการนําระบบขึ้น
ใชงานจริง โดยในป 2564 ธนาคารไมมีขอรองเรียนท่ีเก่ียวของกับ
การละเมิดขอมูลความเปนสวนตัวของลกูคาอยางมีนัยสําคัญ* 

การบริหารจัดการดานมาตรการรักษาความปลอดภัย
และความลับของขอมูลในชวง Work from Home 
 ในภาวะวิกฤติเก่ียวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19
ธนาคารใหความสําคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
จงึไดอนญุาตใหพนักงานสามารถทํางานจากท่ีบานไดภายใตมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยท่ีรัดกุมเพื่อรักษาความปลอดภัยและรักษา
ความลับของขอมูล โดยไดกําหนดหลักการใหพนักงานสามารถ
ทํางานจากท่ีบานใหมากท่ีสุดภายใตระดับความเส่ียงท่ียอมรับได
ของธนาคาร และใหเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล
รวมทั้งมาตรฐานดานความปลอดภัยดานไซเบอรของธนาคาร เชน 
ตองทํางานบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของธนาคารเทาน้ัน หากเปนอุปกรณ
พกพาตองมีการลงทะเบียนและลงซอฟตแวรดานความปลอดภัย 
ทําการพิสูจนตัวตนแบบ Two-Factor Authentication ใชชองทาง
ที่มีการเขารหัสขอมูล เชน เครือขายเสมือนสวนตัว (Virtual Private 
Network: VPN) หรือ การใชระบบ Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI) ที่สามารถปองกันไมใหเกิดการร่ัวไหลของขอมูลได ทั้งน้ี รูปแบบ
ของโซลูชั่นจะถูกพิจารณาใหเหมาะสมกับระดับความเส่ียงของกลุม
พนักงาน นอกจากน้ี มีการกําหนดจรรยาบรรณสําหรับการทํางาน
จากท่ีบานซ่ึงพนักงานตองอานและยอมรับกอนจะสามารถทํางาน
จากท่ีบานได

ความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแล และภาคสวนตางๆ
 ธนาคารเปนคณะกรรมการและสมาชิกของศูนยประสานงาน
ดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ 
Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team 
(TB-CERT) ซึง่เปนศูนยกลางในการยกระดับความมัน่คงปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร โดยในป 2564 ธนาคารประสานความรวมมือ
ดานความปลอดภัยเก่ียวกับการปองกันภัยไซเบอรที่สําคัญ ดังน้ี

 
* ขอรองเรียนละเมิดขอมูลความเปนสวนตัวของลูกคาอยางมีนัยสําคัญ หมายถึง เหตุการณการเขาถึงขอมูลความเปนสวนตัวของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาต ที่สงผลกระทบอยางสูงตอลูกคาและธนาคาร
 อยางมีนัยสําคัญ และตรวจสอบพบวาเกิดจากความผิดพลาดของธนาคารโดยตรง

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 418-1
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1. การยกระดับความพรอมในการรับมือภัยไซเบอรดานการตอบสนอง
ตอสถานการณ (Incident Response) โดยเขารวมงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและทดสอบเพื่อซักซอมการรับมือกับ
ภัยไซเบอร (Cyber Drill Exercise) ซึ่งจัดข้ึนโดย TB-CERT 
ภายใตความรวมมือระหวางสมาคมธนาคารไทยและธนาคาร
แหงประเทศไทย เพ่ือยกระดับความพรอมในการรับมือ
ภัยไซเบอรดาน Incident Response เสริมสรางทักษะ
กระบวนการในการตอบสนองการตัดสนิใจและการแลกเปล่ียน
ขอมูลระหวางกัน และเปนการประสานความรวมมือระหวาง
องคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับมือภัยไซเบอร

2.  การยกระดับความพรอมในการรับมือภัยไซเบอรดานการตอบสนอง
ตอสถานการณ (Incident Response) และการพัฒนา
บคุลากรดานไซเบอร โดยเขารวมกิจกรรมทีจ่ดัโดยความรวมมอื
ของหนวยงานกํากับทางดานการเ งิน  ไดแก  ธนาคาร
แหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพ่ือยกระดับ
ความพรอมในการรับมือภัยไซเบอร และเปนการประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแลในภาคสวนอ่ืนๆ
ที่เก่ียวของกับภาคการเงิน 

3. การเปนสมาชิก Financial Services Information Sharing 
and Analysis Center (FS-ISAC) ซึ่งเปนศูนยขอมูล
และการวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัยไซเบอรของ
อุตสาหกรรมการเงินท่ัวโลกที่ทําการวิเคราะหขอมูลและ
การแบงปนขาวกรองดานภัยไซเบอร เพ่ือใหธนาคารรับทราบ
ขอมูลในมุมกวาง และนํามาพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยของธนาคารกอนที่จะเกิดเหตุการณ
ไมพึงประสงค

การสรางวัฒนธรรมองคกรดานความเสี่ยง
จากภัยทางไซเบอร 
 ธนาคารใหความสําคัญอยางย่ิงในการสรางวัฒนธรรมองคกร
และความตระหนักรูใหเทาทันตอภัยไซเบอร โดยแบงกลุมเปาหมาย
ออกเปน 4 กลุม ไดแก

1.  คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูง
• คณะกรรมการธนาคารเขารวมฝกอบรมหลักสูตรผูบริหาร

ภัยไซเบอรประจําป ซึ่งจัดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
เ พ่ือรับทราบขอมูลเ ก่ียวกับแนวทางและมาตรการ
ในการจัดการและรับมือภัยไซเบอรของอุตสาหกรรม
การเงินการธนาคาร รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคณะกรรมการธนาคารหรือผูบรหิารระดับสงูของสถาบัน
การเงินอื่นๆ

• การรายงานภัยคุกคามใหมๆ  ใหแกคณะกรรมการธนาคาร 
และคณะกรรมการกํากับความเส่ียง ทุกไตรมาส โดย
นําเสนอขอมูลขาวสารความรูที่เก่ียวกับภัยทางไซเบอร 
และมาตรการปองกันของธนาคาร  เ พ่ือเปนการให
ความรูและรับความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางกํากับดูแล
ที่คณะกรรมการอาจมีเพ่ิมเติม

• จัดใหมีการจําลองสถานการณการโจมตีดวยภัยคุกคาม
ทางไซเบอรใหกับผูบริหารระดับสูงของธนาคาร เพ่ือให
เกิดความคุนเคยและสรางกระบวนการตอบสนองตอ
ภัยคุกคามทางไซเบอร

2.  พนักงาน
• จัดทําส่ือการสอนหลักสูตรความเปนเลิศดานการบริหาร

ความปลอดภัยขอมูลในรูปแบบ e-Learning เพ่ือใหพนักงาน
เรียนรูหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานในการดูแลความปลอดภัย
ของขอมูล

• จัดทําโครงการรณรงคและใหความรูดานภัยไซเบอรในรูปแบบ
และเน้ือหาท่ีแตกตางกันออกไปในแตละไตรมาส อาทิ รณรงค
เร่ืองการรักษาความปลอดภัยขอมูลลูกคา ท้ังในรูปแบบ
สื่อ Infographic และเกมออนไลนเพ่ือใหพนักงานทุกคน
ไดรวมกิจกรรมอยางสนุกสนานและไดความรูไปพรอมกัน

• จัดทํา Security Tips และ Security Alert ในรูปแบบ IT 
Newsletter เปนประจาํเพ่ือใหพนักงานเขาใจ เขาถึงไดงาย
และรูเทาทันภัยไซเบอร 

• จัดทดสอบ Phishing Drill โดยสงอีเมลปลอมใหกับ
พนักงานของธนาคารและบริษัทของธนาคารเพ่ือทดสอบ 
และสรางความตระหนัก ตลอดจนเปนการฝกวิธีการรับมือ
เมื่อพนักงานไดรับอีเมลปลอมในสถานการณจริงอยาง
สมํ่าเสมอ โดยจากผลการทดสอบพบวาพนักงานตระหนัก
และระมัดระวังในการสังเกต Phishing Mail มากข้ึน

• จัดทํา Cyber Hygiene Culture Program เพ่ือสราง
วัฒนธรรมองคกรดานความปลอดภัยไซเบอร โดยมุงเนน
ท่ีการปรับพฤติกรรมของพนักงานในเร่ืองพ้ืนฐานของ
การปองกันและรับมือภัยไซเบอร มีการส่ือความจากผูบริหาร
ระดบัสงูเพ่ือใหพนักงานเห็นวาเรือ่งความปลอดภยัไซเบอร
เปนเร่ืองที่ธนาคารใหความสําคัญอยางมาก
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3. ลูกคา
• ใหความรูดานการทําธุรกรรมออนไลนอยางปลอดภัย

และการปองกันภัยไซเบอรแกลูกคาผานทุกชองทาง อาทิ 
เว็บไซต K-Contact Center สาขา และส่ือโซเชียลมีเดีย

• จัดทําโครงการ สติ เพ่ือสื่อความใหลูกคามีความตระหนัก
และสามารถปองกันตนเองจากภัยไซเบอรตางๆ เชน 
ภัยจากฟชชิ่ง มิจฉาชีพทางส่ือสังคมออนไลน และภัย
จากแกงคอลเซ็นเตอร เปนตน

4.  ผูใหบริการแกธนาคารและคูคาทางธุรกิจ 
• วางกรอบในการบริหารความเส่ียงดานไซเบอร เ พ่ือ

สื่อความกับผูใหบริการแกธนาคาร รวมถึงคูคาทางธุรกิจ
ของธนาคาร เพ่ือเนนย้ําวาธนาคารใหความสําคัญในเร่ือง
ความปลอดภัยไซเบอรและการบริหารความเสี่ยงดังกลาว 
รวมท้ังเปนการใหความรูกับผู ใหบริการและคูคาของ
ธนาคารถึงแนวปฏิบัติที่ดี

ธนาคารประชาสัมพันธโครงการสติ
เพ่ือใหลูกคาตระหนักและปองกันตนเองจากภัยไซเบอรอยางตอเน่ือง

กรอบการสรางวัฒนธรรมองคกร
ดานไซเบอรที่เหมาะสม 

การใชขอมูลเพื่อวัตถุประสงคอื่น 
(Data Used for Secondary Purpose)

 ธนาคารมีการใชขอมูลสวนบุคคลของลูกคาเพ่ือวัตถุประสงคอื่น 
เชน การวิเคราะห วิจัย และ/หรือ จัดทําขอมูลทางสถิติ รวมถึง 
เพ่ือการพัฒนา ปรบัปรงุผลิตภัณฑ และ/หรอื บรกิาร ของธนาคาร การใช
ขอมลูสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคดานการตลาด การประมวลผลขอมลู
เพ่ือการบริหารความเส่ียง กํากับ ตรวจสอบ การบริหารจัดการภายใน
องคกร และการปองกันการทุจริต เปนตน ซึ่งการประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลในกิจกรรมดังกลาวเปนไปตามฐานที่ชอบดวยกฎหมาย

การใหความสําคัญ
และการสื่อความ

จากผูบริหารระดับสูง

การสรางแรงจูงใจ
ดวยรางวัล

และบทลงโทษ
ที่ชัดเจน

การวัดผล
ปรับปรุงมาตรการ

และสงเสริมวัฒนธรรมองคกร
สมํ่าเสมอ

การฝกอบรมและ
การสรางความตระหนัก
เรื่องความปลอดภัย

ดานไซเบอร

การสราง
วัฒนธรรมองคกร

ดานไซเบอร
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กระบวนการตรวจสอบดานระบบความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 
(Monitoring Process of Breaches/Incidents) 
 

 ธนาคารกําหนดกระบวนการตอบสนองและการรายงานเหตุการณรั่วไหลของขอมูลซึ่งครอบคลุมการสูญหาย การเขาถึง การใช 
การเปล่ียนแปลง การแกไข หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยกรณีที่ไดรับแจงหรือตรวจพบ
เหตุการณรัว่ไหลของขอมลู ธนาคารจะตรวจสอบขอเท็จจรงิ วิเคราะหและประเมินเหตุการณ รวมถึงประเมินความเส่ียงและผลกระทบตามหลักเกณฑ
ภายในท่ีธนาคารกําหนด เชน จํานวนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับผลกระทบ ปริมาณและความออนไหวของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 
และรายงานเหตุการณและผลการประเมินความเส่ียงตอคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการแกไข ตอบสนอง เยียวยา 
และแจงเหตุการณตอหนวยงานทางการตามขอกําหนดของกฎหมายตามแตกรณี 
 ธนาคารแบงระดับเหตุการณดานความปลอดภัย (IT Security Incident) เปน 3 ระดับจากความรุนแรงมากท่ีสุดจนถึงนอยท่ีสุด ไดแก

 1. ความรุนแรงระดับ 1 (Severity 1) เปนระดับที่สงผลกระทบรุนแรงมากท่ีสุด 
 2. ความรุนแรงระดับ 2 (Severity 2) เปนระดับที่สงผลกระทบรุนแรงปานกลาง
 3. ความรุนแรงระดับ 3 (Severity 3) เปนเหตุการณที่สงผลกระทบนอยท่ีสุด

 การจัดการเหตุการณในความรนุแรงระดบั 2 และ 3 จะถูกดําเนินการภายใตศนูยเฝาระวังและรบัมอืตอภยัคุกคามทางไซเบอร (Cyber Security 
Operation Center: CSOC) แตสําหรับเหตุการณดานความปลอดภัยท่ีสงผลกระทบรุนแรงระดับ 1 Team Lead ของ Computer Security 
Incident Response (CSIRT) จะรายงานและยกระดับการจัดการไปยัง Cyber Security Executive War Room ซึ่งมีกรรมการผูจัดการ
ของธนาคารเปนประธาน และมีผูบริหารระดับสูงของหนวยงานธุรกิจที่เก่ียวของเขารวมเพ่ือจัดการปญหาดังกลาว อยางไรก็ตาม หากเหตุการณ
ดานความปลอดภัยท่ีสงผลกระทบรุนแรงระดับ 1 ขยายความรุนแรงอยางมีนัยสําคัญมากตอธนาคาร ประธานคณะ Cyber Security Executive 
War Room จะรายงานตอประธานเจาหนาท่ีบริหารของธนาคาร เพ่ือยกระดับการจัดการไปยัง Executive Crisis Management Team (ECMT) 
เพ่ือสั่งการและตัดสินใจสําหรับการดําเนินการตางๆ ที่เก่ียวของ

Cyber Security Incident Escalation Flow

Security 
Incident

(Severity 1, 2, 3)

CEO

Cyber 
Security 

Executive 
War Room

Escalate
(Severity 1)

Escalate
(Severity 1 

+ Critical Impact)

Call War Room

CSOC* CSIRT**

* CSOC: Cyber Security Operation Center
** CSIRT: Computer Security Incident Response Team
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การบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางย่ังยืน

 ธนาคารใหความสําคัญในการบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางย่ังยืน มีแนวทางในการบริหารจัดการท่ียึดมั่นจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
และสอดคลองกบันโยบายของธนาคารทีจ่ะดําเนินธุรกจิกบัคูคาดวยความโปรงใส เทาเทียม เปนธรรม และตรวจสอบได รวมถงึสนบัสนนุการจดัซือ้
จัดหากับคูคาท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการหวงโซ
อุปทานครอบคลุมตั้งแตกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคูคา การควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการ การประเมินความเสี่ยงและจัดกลุมคูคา 
กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคูคา ตลอดจนการบริหารความสัมพันธกับคูคา สงเสริมใหคูคาเติบโตอยางมีศักยภาพ 
รวมกันสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือนําไปสูความย่ังยืน และเปนคูคาธุรกิจที่แข็งแกรงกับธนาคารในระยะยาว 
 ธนาคารมีการจัดทําคูมือคูคา เพ่ือสื่อใหคูคารับทราบ ยืดถือ และปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดหา แนวทางการบริหารคูคา 
รวมถึงขาวสารตางๆ เปนประจําทุกป โดยคูมือคูคาไดมีการกําหนดหลักปฏิบัติเพ่ือใหคูคาใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ใหเปนไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ จรรยาบรรณของธนาคาร จริยธรรมทางธุรกิจ อีกท้ังยังชวยใหคูคารักษามาตรฐานการปฏิบัติตามในเร่ืองความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม การดําเนินธุรกิจที่จะไมมีสวนเก่ียวของกับ
การทุจริตและคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ การปองกันการหาผลประโยชนในหนาท่ีโดยมิชอบ รวมถึงสนับสนุนใหคูคาเขารวมเปนภาคีเครือขาย
ในการตอตานการทุจริต นอกจากน้ี ธนาคารไดจัดงานสัมมนารวมกับคูคาเปนประจําทุกป เพ่ือสื่อความกลยุทธการจัดซื้อ การดําเนินธุรกิจ
อยางย่ังยืนภายใตการกํากับดูแลที่ดีและการจัดซื้ออยางรับผิดชอบ นโยบายการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน อีกท้ังเปนการแลกเปลี่ยน
ความรู ขอมูล ภาพรวมของเศรษฐกิจ สถานการณตลาดท่ีเก่ียวของ แนวโนมการตลาดในอนาคต รวมถึงนวัตกรรม ตลอดจนรวมรับฟง
และแลกเปล่ียนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาพัฒนากระบวนการทํางานใหเติบโตรวมกันอยางย่ังยืน

ผลการดําเนินงาน

 ในป 2564 ธนาคารมีคูคาจํานวน 1,100 ราย ประกอบดวยคูคาในประเทศจํานวน 1,050 ราย คูคาตางประเทศจํานวน 50 ราย (คดิเปนรอยละ 5
ของจํานวนคูคาท้ังหมด) คูคารายใหมจํานวน 80 ราย (คิดเปนรอยละ 7 ของจํานวนคูคาท้ังหมด) การดําเนินงานตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดหา ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก คูคาทุกรายตองรับทราบและยอมรับขอกําหนดในจรรยาบรรณคูคา* กอนเขารวมเปนคูคา
ของธนาคาร และตองดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ การเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตอแรงงาน
อยางเปนธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม ซึ่งธนาคารมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของคูคาใหเปนไปตามจรรยาบรรณคูคาอยางเครงครัด หากพบวาคูคารายใดไมดําเนินธุรกิจตามขอกําหนด
ในจรรยาบรรณคูคา ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ธนาคารจะพิจารณาตามพฤติกรรมที่สงผลกระทบและทําใหเกิดความเส่ียง ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น และดําเนินการตามกระบวนการดวยการพูดคุยและ/หรือสงเอกสารท่ีเปนลายลักษณอักษรเพ่ือแจงเตือน ซึ่งจะมีการกําหนดแนวทาง
แผน ระยะเวลาในการดําเนินการ และติดตามการแกไขปรับปรุงในประเด็นดังกลาว หากคูคาไมสามารถปฏิบัติตามได ธนาคารมีการกําหนด
ระดับและบทลงโทษตามลักษณะความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจดําเนินการยกเลิกสัญญาและถอดรายช่ือออกจากทะเบียนคูคา
ของธนาคารอยางถาวร ทั้งน้ี เพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณและการดําเนินงานของธนาคารในอนาคต 

* รายละเอียดจรรยาบรรณคูคาของธนาคาร สามารถดูไดบนเว็บไซตของธนาคาร https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/KBank_Supplier_Code_of_Conduct.aspx 

ความเสี่ยง
หากธนาคารบริหารจัดการหวงโซอุปทานไมมีประสิทธิภาพ 
คูคาไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ละเมิดกฎหมายและขอบังคับ 
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
อาจเกิดความเส่ียงและสงผลกระทบตอธุรกิจดานปฏิบัติการ
และภาพลักษณของธนาคาร

โอกาส
หากธนาคารบริหารจัดการหวงโซอุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลดวยตนทุนท่ีคุมคา ลดระยะเวลาในการสงมอบ
สินคา/บริการ จะชวยเพ่ิมศักยภาพในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 
กับสภาพตลาดท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาคูคาใหสามารถ
ดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนตลอดหวงโซอุปทาน  

GRI 102-9, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 308-1, GRI 414-1
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ธนาคารจัดงานส่ือความคูคาประจําป 2564 ภายใตหัวขอ 
“Procurement insights and strategic approaches 2022”

• การคัดเลือกคูคาท่ีมีคุณสมบัติ
 เปนไปตามหลักเกณฑบริษัท 
 (Pre-qualification)
•  การประเมินคุณภาพและราคา 
 (Price Performance)
•  การตรวจประเมิน
 ดานความย่ังยืน 
 (ESG Criteria)

• การจัดกลุมคูคาตามลําดับ
 ความสําคัญและความเส่ียง
 ที่มีผลตอความย่ังยืน 
 และความเส่ียงท่ีมีผลตอ
 กระบวนการจัดซื้อ
  (Vendor Risk Assessment) 

• การประเมินความพึงพอใจ + 
 การประเมินดาน ESG
 คูคาประจําป เพ่ือสงเสริม
 และสนับสนุนใหมีการพัฒนา
 และปรับปรงุแนวทาง
 การดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน
•  การทบทวนและประเมินผลงาน
 คูคารายป รวมถึงมีการแบงปน
 ความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา
 ศักยภาพการทํางานของคูคา

• การจัดใหคูคาไดแสดงความคิดเห็น
 และขอเสนอแนะ เพ่ือเสริมสราง
 ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 
 และรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน

การพัฒนารวมกันอยางยั่งยืน 
DEVELOPMENT & INNOVATION

สินคา/บริการ
ภายใตกระบวนการจัดซื้อ การประเมินความเสี่ยงคูคาประจําป

การคัดเลือกคูคา
VENDOR SELECTION

การจัดลําดับชั้นคูคา
VENDOR SEGMENTATION

การประเมินคูคา
PERFORMANCE EVALUATION

ผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน ตลอดจนการสนับสนุนใหพนักงานทุกคน ลูกคา สังคม ชุมชน 
และผูมีสวนไดเสีย มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

กระบวนการประเมินความเสี่ยงคูคาดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล

การสื่อความคูคา

การส่ือความคูคาประจําป 2564 
 ธนาคารจัดงานส่ือความคู ค าประจําป 2564 ภายใตหัวขอ 
“Procurement insights and strategic approaches 2022” 
ผานชองทางออนไลนในรูปแบบถายทอดสด (Live event) แกคูคา
ทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งไดนําเสนอขอมูล แนวทาง และกลยุทธ รวม
ถึงผลกระทบจากโรคโควิด 19 และวิกฤติตางๆ ที่สงผลตอกระบวนการ
จัดซื้อ การบริหารจัดการตลอดหวงโซอุปทาน และบทบาทของคูคา
ตอเปาหมายแนวทางการทําธุรกิจอยางย่ังยืนในอนาคต นอกจากน้ี 
ธนาคารไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคูคา 
เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเติบโตรวมกันอยางย่ังยืน

 นอกจากน้ี ในการทําสัญญาวาจาง/สัญญาซ้ือขายกับคูคา ทางธนาคารไดจัดทําสัญญากับคูคาดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Green Contract) โดยมีข อกําหนด เ ง่ือนไข ซึ่งสอดคลองตามกฎระเบียบ นโยบายในดานการดูแลส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งการกําหนดบทลงโทษหากมีการละเมิดตอขอกําหนด เง่ือนไข เพ่ือใหมั่นใจวาคูคา
จะปฏิบัติตามอยางถูกตองเครงครัด

1 2 3 4

   GRI 102-9, GRI 103-2, GRI 308-1, GRI 414-1
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กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลคูคา

 ธนาคารมีการประเมินความเส่ียงและจัดกลุมคูคาเปนประจําตอเน่ือง
ทุกป โดยการวิเคราะหและแยกประเภทความสําคัญของคูคา กําหนด
เกณฑในการจัดกลุมคูคาอยางชัดเจน ดวยวิธีการวิเคราะหปริมาณ
การใชจายตอปของธนาคารตอคูคาแตละราย รวมกับการประเมิน
ความวิกฤติของคูคาท่ีมีความสําคัญ ผนวกกับการประเมินความเส่ียง
ที่ครอบคลุมประเด็นดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งผล
จากการวิเคราะหและแยกประเภทความสําคัญของคูคา สามารถ
กําหนดกลุมคูคาออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ 1 (Tier 1) ระดับ 2 
(Tier 2) และระดับ 3 (Tier 3) ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการประเมินคูคา
ประจําป เพ่ือกําหนดกลยุทธ การบริหารจัดการ ตลอดจนวางแผน
พัฒนาใหสอดคลองกับความเสี่ยงของคูคาในแตละระดับ ผลประเมิน
การปฏิบัติงานของคูคา Tier 1 และ Tier 2 ประมาณ 113 ราย หรือ
รอยละ 11.08 ของคูคาท้ังหมด ซึง่คิดเปนรอยละ 79.36 ของยอดการใชจาย
ทั้งหมดในการจัดซื้อจัดหา คูคาในระดับ Tier 1 และ Tier 2 จะตอง
จัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาสินคาและบริการ ปรับกระบวนการ
ทํางานเพ่ือลดตนทุนและลดระยะเวลาในการดําเนินการ แนวทาง
ปดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมมือกันในการสนับสนุนและชวยเหลือ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู และเทคโนโลยีตางๆ รวมทั้งติดตาม
การปฏิบัติงานตามแนวทางการดําเนินงานและแผนการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหมัน่ใจวาสามารถบริหารจดัการความเส่ียงใหอยูใน
ระดับที่ไมเกิดผลกระทบตอธุรกิจ ชุมชน และส่ิงแวดลอม นอกจากน้ี 
ธนาคารยังพัฒนากระบวนการทํางานดวยวิธีการจัดซือ้จดัหาเชิงกลยุทธ
รวมกันกับคูคา ซึ่งเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีชวยลดตนทุนโดยรวม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและแนวทางการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 
มีการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง สามารถลดความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นในการทํางานรวมกันและเพ่ิมความสัมพันธกับคูคาในระยะยาว 
อกีท้ังสงเสรมิการจดัซ้ือจดัหาสินคาและบรกิารท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอม 
ในการตอบสนองความตองการแกลูกคา 
 สําหรับการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
การดําเนินธุรกิจของคูคา ธนาคารไดจัดใหคูคาทําแบบประเมิน
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Assessment) 
ประจําป จาํนวนรอยละ 100 ของคูคากลุม Tier 1 และ 2 อกีท้ังเขาตรวจ
เย่ียมสถานประกอบการของคูคารายสําคัญ (Site Visit Evaluation) 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหมั่นใจวาคูคาปฏิบัติตามจรรยาบรรณคูคา 
หากพบวาคูคารายใดปฏิบตัไิมสอดคลองตามจรรยาบรรณคูคา ธนาคาร
จะรองขอใหคูคาดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด อีกท้ัง
มมีาตรการในการติดตามผลการดําเนินการแกไขจนสิน้สดุกระบวนการ 
หากคูคาไมสามารถดาํเนินการแกไขตามแผนไดในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ธนาคารจะดําเนินการระงับการส่ังซื้อจนกวาคูคารายดังกลาว
จะสามารถแกไขประเด็นปญหาและปฏิบัติตามขอกําหนดไดอยาง

ครบถวน ถูกตอง เพ่ือชวยสงเสริมและพฒันาการดําเนินธุรกจิอยางย่ังยืน
ของคูคาตลอดท้ังหวงโซอุปทานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับธนาคาร
 ในดานการประเมินผลงานคูคา ธนาคารสงแบบสอบถามใหผูใช
บริการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ รวมถึงการรับฟง
ความคิดเห็น ความคาดหวังและคําแนะนําตางๆ เพ่ือนาํผลการประเมิน
มาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพดานการดําเนินธุรกิจ
อยางย่ังยืนรวมกัน รวมถึงติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ของการใหบริการ ตลอดจนสุมตัวอยางเลือกคูคาในแตละกลุมเพ่ือเขา
เย่ียมชม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของคูคา 
เพ่ือใหมั่นใจไดวาคูคาดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานอยาง
ย่ังยืน สอดคลองกับจรรยาบรรณคูคาของธนาคาร และธนาคารไดรับ
สินคาและบริการดวยกระบวนการจัดซื้อจัดหาอยางย่ังยืน 
 นอกจากน้ี ธนาคารกําหนดใหสวนกํากับงานจัดซื้อจัดหาทําหนาท่ี
รวมกับผูเก่ียวของจากหนวยงานตางๆ ในการรับเรื่องและดําเนินการ
จัดการขอรองเรียน/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะหรือคําติชมจากคูคาและ
พนักงานภายในธนาคาร ในหลากหลายชองทาง เชน จดหมาย โทรสาร 
โทรศัพท และอีเมล กระบวนการจัดการตั้งแตการสืบสวน ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง พิจารณาบทลงโทษตามหลักเกณฑจากพฤติกรรมท่ีสง
ผลกระทบตามลักษณะความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
กําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม ติดตาม
การแกไขปญหา จดัทํารายงานเหตุการณความเสียหายตามหลักเกณฑ
ของธนาคาร ตลอดจนใหคําแนะนําคูคาในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการผลิตสินคาและการใหบริการใหดีย่ิงขึ้น ทั้งนี้ หากคูคา
ไมสามารถดาํเนินการแกไขปญหาไดตามแผนปฏบิตักิารและระยะเวลา
ที่ไดกําหนดไว ธนาคารมีบทลงโทษตามความเหมาะสมเพื่อยกระดับ
ใหคูคามีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดําเนินธุรกิจรวมกันอยางย่ังยืน
และรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

จะใหเกิดผลกระทบทางสังคม
โดยธนาคารแจงเตือนเพื่อใหปรับปรุง
คิดเปนจํานวน

รอยละ 0
ของคูคาทั้งหมด

จํานวนคูคาที่พบวา มีแนวโนม
จะใหเกิดผลกระทบทางสังคม 
โดยธนาคารไดทําการยกเลิกสัญญาจาง
คิดเปนจํานวน

รอยละ 0
ของคูคาทั้งหมด

GRI 102-9, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-2, GRI 414-2
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การบริหารจัดการ
สถานการณโรคโควิด 19 สําหรับคูคา

 เน่ืองดวยการระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหเกิดสถานการณ
ที่ไมแนนอนและสงผลกระทบท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได ธนาคารบริหาร
จัดการสถานการณ โดยกําหนดมาตรการควบคุม และแนวทาง
การปฏิบัติเพ่ือใหตอบรับกับนโยบายท่ีเก่ียวของเร่ืองอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้ งของตัวพนักงานท่ี เ ก่ียวของและคูคาของธนาคาร  รวมท้ัง
ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการทํางานเพ่ือรองรับตอการเปล่ียนแปลง
และเพ่ือใหคูคาสามารถดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง ปดความเสี่ยง
ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ธนาคารไดติดตาม
สถานการณและขาวสารอยางใกลชิด
 มาตรการควบคุมและแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ดังน้ี

1. สื่อความถึงคูคาทุกรายถึงมาตรการความปลอดภัย นโยบาย
ในการจํากัดการเขา-ออกของผูมาติดตอ การดําเนินการตาม
แนวทางในการคัดกรองบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอกับธนาคาร 
กรณีทีคู่คามคีวามจาํเปนตองเขามาติดตอและเขาสูอาคารหลกั
ของธนาคารจะตองดําเนินการและปฏิบัติตามแนวทางในการ
คัดกรองบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอกับธนาคาร  และจัดทําแบบฟอรม
คัดกรองกอนเขาอาคาร (Medical Pre-Screening Form) 

2. นําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทํางาน เชน การประชุม
กับคูคา การรับฟงขอบเขตของงาน การนําเสนอและคัดเลือก
ผลงาน รวมถึงการแจงปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
ซึ่งทําใหสามารถชวยเหลือกันท้ังในเรื่องของการปรึกษา
หารือรวมกันและการดําเนินการตางๆ ผานชองทางออนไลน 

3. การปรับกระบวนการ ลดขัน้ตอนการทํางานระหวางกันของคูคา
และฝายงานตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงปรับเปล่ียนเอกสาร
ใหเปนรปูแบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกิดความคลองตวั
เหมาะสมกับสถานการณ และสอดคลองกับมาตรการควบคุม 
และแนวทางการปฏิบัติในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโควดิ 19 เชน ตัง้จดุรบัเอกสารดวยวิธีการหยอนเอกสาร
ลงตูตามจดุทีธ่นาคารกําหนด การสแกนเอกสารนาํสงทางอเีมล
จุดลงทะเบียนและรับสติ๊กเกอรบารโคดดวยตนเองการรับ
มอบงานผานทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส เปนตน

4. ดําเนินการทบทวนแผนจัดการภาวะวิกฤติและความตอเน่ือง
ทางธุรกิจ ใหยังคงดําเนินตอไปไดอยางตอเน่ืองโดยไมหยุดชะงัก 
พิจารณาถึงสินคาและบริการท่ีไดรับผลกระทบและมีแนวโนม
ท่ีอาจไดรับผลกระทบ รวมกับคูคาในการวางแผนการจัดซ้ือจัดหา
สินคาและบริการอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางย่ิงสินคาท่ีตอง
นําเขาจากตางประเทศ และสินคาซ่ึงเปนวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการปองกันและยับย้ังการแพรระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึง
ปญหาแรงงานท่ีไมสามารถทํางานไดในชวงการแพรระบาด เพ่ือให
คูคาสามารถรบัมอืกบัความเสีย่งตางๆ ไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน

ชุดของขวัญปใหม 2564 ที่ออกแบบและสรางสรรค
จากนวัตกรรม Upcycling สําหรับกลุมลูกคาบรรษัท
 นวัตกรรมในการชวยลดปริมาณขยะพลาสติก Upcycling Project 
ทีไ่มใชแคการ Recycle หรอืการนาํมาใชซํา้เทาน้ัน แตเปนกระบวนการ 
Upcycle ที่นําวัสดุที่มีอยูเดิมกลับมาพัฒนา สรางสรรคใหม โดยไม
ทําใหคุณภาพและสวนประกอบของวัสดุลดลง สามารถนํามาใชงาน 
เกิดประโยชนและมีคุณคามากขึ้น อีกท้ังการ Upcycle ทําใหยืดอายุ
วัสดุใหเปนขยะชาลง ชะลอการเกิดขยะ เพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ 
รวมถึงชวยลดการใชผลิตภัณฑใหม พัฒนาผลิตภัณฑใหเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
 ดวยแนวคิด Upcycle การนําขวด PET ที่ถูกท้ิงในทองทะเล 
ผานกระบวนการ Upcycling แปรรูปเปนเสนใยท่ีสะอาด คุณภาพดี 
นํามาออกแบบและสรางสรรคโดยถักทอเปนชุดผาปูโตะ สําหรับเปน
ของขวัญปใหมป 2564 ซึ่งประกอบดวย ผาคาดโตะ ผารองจาน 
ผารองแกว และผาเช็ดปาก ที่สวยงามและใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกไปไดกวา 9 ตัน

เปลี่ยนรุนรถที่ใชในกิจการสาขาของธนาคาร 
เปนรถ Eco Car (เฟส 2) ขนาดเครื่องยนต 1,200 CC.
 ไมเพียงแตการทยอยเปล่ียนรุนรถท่ีใชในกิจการสาขาของธนาคาร
เปนรถ Eco Car (เฟส 2) ขนาดเคร่ืองยนต 1,200 CC. ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ธนาคารยังมีขอกําหนดใหรถทุกคันท่ีไดทําการเปล่ียนรุน
ในครั้งน้ีตองเติมดวยแกสโซฮอล E20 ดวยคุณสมบัติของรถ Eco Car 
(เฟส 2) ผนวกกับการใชเชื้อเพลิงท่ีเปนพลังงานทดแทน แกสโซฮอล 
E20 ทําใหธนาคารมีสวนชวยในการประหยัดการใชพลังงาน อีกท้ัง
ประหยัดคาใชจายเม่ือเทียบกับการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงอื่น (คุณสมบัติ
ของรถ: ประหยัดการใชพลังงานเชื้อเพลิงไดประมาณ 5 ลิตร
ตอ 100 กิโลเมตร) และเปนสวนหน่ึงท่ีชวยลดการพ่ึงพาการใชนํ้ามัน
ที่ตองนําเขาจากตางประเทศ  และสงเสริมให เกษตรกรมีชี วิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการปลูกพืชพลังงาน และไดชวยลดมลพิษ
จากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและไฮโดรคารบอนซึ่งเปน
สาเหตุใหเกิดปญหากาซเรือนกระจกและภาวะโลกรอนไดถึงรอยละ 30
ทําใหสิ่งแวดลอมอากาศดีขึ้น (คุณสมบัติของรถ: ปริมาณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) ที่ปลอยออกจากทอไอเสีย ไมเกิน 

100 กรัมตอ 1 กิโลเมตร ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานมลพิษ ระดับ Euro 5) 
รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยของรถ ระบบความปลอดภัยเชิงปองกัน
กอนเกิดอุบตัเิหตุ (Active Safety) และเทคโนโลยีระบบความปลอดภยั
เชงิปกปองเมือ่เกิดเหตุ (Passive Safety) ตามมาตรฐานความปลอดภัย
ระดับสูงของยุโรป ซึ่งธนาคารใหความสําคัญเปนอยางย่ิงในเร่ือง
ความปลอดภัยของพนักงาน

   GRI 102-9, GRI 103-2, GRI 403-2



มิติ
สังคม

สินเชื่อโครงการเงินกูสูไปดวยกัน 
ยอดปลอยสินเชื่อใหม

4,176 ลานบาท

ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ 
จํานวน

24,540 ราย

สินเชื่อบานสําหรับ
ผูมีรายไดตํ่ากวา
15,000 บาทตอเดือน

ยอดสินเชื่อ

1,694 ลานบาท

จํานวนบัญชี

1,347 บัญชี

098 การสรางการเขาถึงบริการทางการเงิน
และการใหความรูทางการเงิน

108 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
124 การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
128 การดําเนินงานดานสังคม

การเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ
เพื่อสรางสังคมที่ยั่งยืน
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ธนาคารจัดใหมีการประเมิน
ความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน 
ครอบคลุมทุกกิจกรรม คิดเปน

รอยละ 100
ของธนาคารกสิกรไทย 
และกิจการรวมคาของธนาคาร

รางวัล EXCELLENCE 
IN LEADERSHIP 
DEVELOPMENT (Gold Level)
ดานการพัฒนาความเปนผูนํา
จากการสราง Talent Development 
Journey เพื่อที่จะนําพาธุรกิจ
และองคกรไปสูเปาหมาย 
(Lead business & People) 
ผานออกแบบ Program 
ที่ใหความสําคัญกับการสรางสมดุล
ในชีวิตและการงานเปนสําคัญ

AFTERKLASS
แพลตฟอรมออนไลนเพื่อใหความรู 
ทางการเงินแกเยาวชนรวมถึง
การฝกทักษะดานตางๆ แกเยาวชน 
ผานการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ
จํานวนสมาชิกออนไลน

32,734 ราย
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การสรางการเขาถึงบริการทางการเงิน
และการใหความรูทางการเงิน 

การสรางการเขาถึงบริการทางการเงิน

การท่ีสมาชิกในสังคมมีสถานะทางการเงินท่ีดีจะสงผลใหคุณภาพชีวิตความเปนอยูโดยรวมดีขึ้นตามไปดวย ชวยใหระบบเศรษฐกิจและสังคม
เจริญเติบโตขยายวงกวางมากข้ึน ธนาคารเช่ือมั่นวาลูกคาท่ีมีทักษะความรูและมีวินัยทางการเงินเปนอยางดี จะสามารถสรางผลตอบแทนจาก
การเลือกใชผลติภณัฑทางการเงินและสงผลใหมสีถานะทางการเงินทีม่ัน่คงไดอยางยัง่ยืน ทัง้นี ้ธนาคารมุงเนนใหความสาํคญักับการสรางรากฐาน
ทางการเงินท่ีมั่นคงใหแกลูกคาและผูดอยโอกาสกลุมตางๆ เชน ผูประสบความยากลําบากทางการเงินอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติหรือไดรับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ กลุมผูมีรายไดนอย แรงงานตางดาว ผูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ชนกลุมนอย ผูที่มีความสามารถในการหารายไดตํ่า 
เชน ผูสูงอายุ ผูที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ บุคคลทุพพลภาพ เปนตน โดยธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินท่ีหลากหลาย เพ่ิมชองทาง
เขาถึงบริการทางการเงินใหสะดวกย่ิงขึ้น พัฒนาทักษะและสรางวินัยทางการเงินเพ่ือใหสามารถเลือกใชผลิตภัณฑและบริหารจัดการเงิน
ไดอยางถูกตองเหมาะสม สรางประโยชนทางธุรกิจใหแกธนาคารและสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจและความเปนอยูของคนในสังคม โดยในป 2564 
ธนาคารมีการดําเนินงาน ดังน้ี

ความเสี่ยง
หากธนาคารไมใหความสําคัญเร่ืองการสรางการเขาถึงบริการทางการเงิน
ที่ทั่วถึง อาจทําใหประชาชนที่ไมสามารถเขาถึงบริการหันไปพึ่งพาเงินกู
นอกระบบ หรืออาจกอหนี้เพ่ือการบริโภคมากข้ึนจนกลายเปนปญหา
หน้ีครัวเรือน เพ่ิมความเส่ียงตอคุณภาพสินทรัพยของธนาคาร ความเส่ียง
ในการเกิดหน้ีเสียและอาจสงผลกระจายเปนวงกวางท้ังระบบเศรษฐกิจ

นอกจากน้ี หากประชาชนไมมีความรูทางการเงิน จะทําใหไมสามารถ
เลือกผลิตภัณฑทางการเงินท่ีเหมาะสมกับตนเองได และไมสามารถ
ใชประโยชนจากผลิตภัณฑทางการเงินท่ีมีอยู อาจทําใหธนาคารสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ และเกิดความเส่ียงทางการเงินไดในทายท่ีสุด

โอกาส
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการสรางการเขาถึงบริการทางการเงิน
และการใหความรูทางการเงินซึ่งเปนความรับผิดชอบตอสังคม 
เพ่ือใหประชาชนทั่วไปและกลุมผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึง
บริการทางการเงินไดอยางสะดวกในทุกพ้ืนท่ี และสามารถเลือกใชผลิตภัณฑ
ทางการเงินท่ีเหมาะสมกับตนเอง ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
ขณะเดียวกันยังชวยสรางโอกาสทางธุรกิจใหแกธนาคาร 
และนํามาซึ่งผลประกอบการทางการเงินท่ีเติบโตอยางสมํ่าเสมอ

GRI 103-1



มิติิสังคม รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 099

ผลิตภัณฑและบริการเพื่อสรางการเขาถึงทางการเงินสําหรับผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม 15,105.6 ลานบาท

ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

สินเชื่อดอกเบ้ียต่ํา
เพื่อปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสําหรับ
ผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

สินเช่ือระยะยาวดอกเบ้ียต่ําสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมวงเงินสินเช่ือรวม 30,000 ลานบาท เพ่ือชวยให
ผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนดอกเบ้ียต่ําไดมากข้ึน 

• ยอดสินเช่ือ 1,124 ลานบาท 

โครงการนวัตกรรมดี
ไมมีดอกเบ้ีย 

โครงการท่ีสนับสนุนผูประกอบการท่ีตองการเงินทุนไปใชคิดคนนวัตกรรม
ในธุรกิจ ธนาคารรวมกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) 
โดย สนช. เปนผูสนับสนุนดอกเบ้ียเงินกูในระยะเวลาหน่ึงใหแก
โครงการนวัตกรรมที่อยูในระยะเร่ิมตนสูกระบวนการผลิตจริง 
และธนาคารจะเปนผูพิจารณาสินเช่ือที่ไดรับการประเมิน
ความเปนนวัตกรรมจาก สนช. 

• ยอดสินเช่ือ 32 ลานบาท 

โครงการชดเชยดอกเบี้ย
ใหผูประกอบการคาขาว
ในการเก็บสต็อกขาว 
ปการผลิต 2563/2564 

โครงการท่ีรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียใหแกผูประกอบการคาขาว
ในการเก็บสต็อกขาว ปการผลิต 2563/2564 เพ่ือดูดซับปริมาณผลผลิต
ขาวเปลือกท่ีจะออกสูตลาด โดยคาดวาจะสงผลใหราคาตลาดขาวเปลือก
มีเสถียรภาพมากข้ึน

• ยอดปลอยสินเช่ือใหม 
9,258 ลานบาท

โครงการเถาแกใจดี 
เจาหน้ีมีใจ 

โครงการชวยเหลือพนักงานของผูประกอบการท่ีมีรายไดนอยใหสามารถ
อยูรอดได ในชวงสถานการณโรคระบาดโควิด 19 ดวยการลดดอกเบ้ีย
บนวงเงินเดิมที่ลูกคามีกับธนาคาร เพ่ือใหลูกคาธุรกิจนําสวนลดดอกเบ้ีย
ไปใชในการจายเงินเดือนใหแกพนักงาน เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตอยูได
ในภาวะวิกฤติ มงีานทําตอเน่ือง มีรายได พรอมชวยลดภาระหน้ีตางๆ 
และลดจํานวนของพนักงานท่ีจะถูกเลิกจางในอนาคต ซึ่งโครงการน้ี
มีความโปรงใสชัดเจน เพราะบริษัทท่ีเขารวมโครงการจะใชระบบ
จายเงินเดือนพนักงานผานธนาคาร ทําใหสามารถตรวจสอบไดวา
พนักงานยังอยูและไดรับเงินเดือนเทาเดิม โดยโครงการน้ีนํารอง
ที่จังหวัดภูเก็ตและขยายโครงการไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ 

• ผูประกอบการท่ีเขารวม
โครงการ จํานวน 57 ราย 

• พนักงานของผูประกอบการ
ที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
จํานวน 3,614 ราย

   GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-2, FS 14



มิติิสังคม รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 100

ธนาคารออกแคมเปญโครงการเงินกูสูไปดวยกัน เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหรานอาหารรายเล็กและรานคารายยอย
ที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ใหเขาถึงเงินทุนไดงาย

ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

โครงการเงินกู
สูไปดวยกัน 

ธนาคารออกโครงการพิเศษสงความชวยเหลือเรงดวน เพ่ือเพ่ิมสภาพคลอง
ใหรานอาหารรายเล็กและรานคารายยอยท่ีไดรับผลกระทบ
จากวิกฤติโควิด 19 ใหเขาถึงเงินทุนไดงาย ภายใตโครงการพิเศษ 
“เงินกูสูไปดวยกัน” อนุมัติงาย ดอกเบ้ียรอยละ 3 พักชําระเงินตน 3 เดือน 
วงเงินกูสูงสุด 300,000 บาท ไมตองมีหลักประกัน ฟรีคาธรรมเนียม
ทุกประเภท ระยะเวลากูสูงสุด 5 ป ใชบัตรประชาชนใบเดียวก็กูได 
เพียงเดินบัญชีกับธนาคาร สมัครผานชองทางออนไลนที่เว็บไซต
ของธนาคาร และอนุมัติสินเช่ือแบบดิจิทัลเพ่ือรองรับจํานวนผูประกอบการ
รายยอยปริมาณมากใหไดรับวงเงินกูอยางรวดเร็ว 

• ยอดปลอยสินเช่ือใหม  
4,176 ลานบาท   

• ผูประกอบการท่ีเขารวม
โครงการ จํานวน 24,540 ราย

สินเชื่อเพื่อคูคา CRC สินเช่ือประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก
1. โครงการสินเช่ือฟนฟู โดยมี บสย. คํ้าประกัน
2.  โครงการสินเช่ือเพ่ือคูคาของสปอนเซอร สินเช่ือไมมีหลักประกัน 

โดยมี บสย. คํ้าประกัน เปนความรวมมือระหวางธนาคารกสิกรไทย
กับผูประกอบการรายใหญ (สปอนเซอร) ของธนาคารในการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองธุรกิจใหกับผูประกอบการ SMEs 
ที่มีการขายสินคาหรือใหบริการผานผูประกอบการรายใหญ

• โครงการสินเช่ือฟนฟู
• ยอดปลอยสินเช่ือใหม 

512 ลานบาท   
• ผูประกอบการท่ีเขารวม 
โครงการ จํานวน 115 ราย

• โครงการสินเช่ือเพ่ือคูคา
ของสปอนเซอร
• ยอดปลอยสินเช่ือใหม  

3.6 ลานบาท
• ผูประกอบการท่ีเขารวม
โครงการ จํานวน 2 ราย

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-2, GRI 403-7, FS 7, FS 14



มิติิสังคม รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 101

ผลิตภัณฑและบริการเพื่อสรางการเขาถึงทางการเงินสําหรับกลุมสังคมที่มีรายไดนอย 

ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

K PLUS ขยายฐานลูกคา
อายุ 12 - 14 ป

K PLUS ยังคงสานตอโครงการขยายฐานลูกคาโดยเปดโอกาสใหเยาวชน
อายุ 12 - 14 ป สามารถสมัครใชงาน K PLUS และทําธุรกรรมทางการเงิน
ไดดวยตนเอง นับเปนการปลูกฝงวินัยและใหความรูทางการเงินแกเยาวชน 
เพ่ือสรางพ้ืนฐานความรูเร่ิมตนการออมตั้งแตยังเล็ก

• จํานวนผูใชงาน K PLUS กลุมเยาวชน 
1.67 ลานคน

บริการเปดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยอิเล็กทรอนิกส
ผาน K PLUS 
(K-eSavings Account) 
ไมมีจํานวนเงินขั้นต่ํา
ในการเปดบัญชี 

บริการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยผาน K PLUS โดยลูกคาสามารถ
เปดบัญชีเงินฝากไดดวยตนเองทางโทรศัพทมือถือ ไมตองเดินทาง
ไปสาขา และไมมีคาธรรมเนียมการเปดบัญชี โดยธนาคารนําเทคโนโลยี
ในการยืนยันตัวตนเขามาใชเพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ดานไซเบอร การตรวจสอบขอมูลจากบัตรประชาชนแบบเรียลไทม
ผานอุปกรณที่จุดใหบริการยืนยันตัวตน (K CHECK ID) ที่ธนาคารกําหนด 
รวมถึงการยืนยันตัวตนผาน National Digital ID (NDID) 
และการสแกนใบหนาเพ่ือเปรียบเทียบภาพถายบน K PLUS

• จํานวนการเปดบัญชเีฉลี่ยวันละ  
4,700 บัญชี

• ยอดเงินฝาก 13,000 ลานบาท

บริการเงินฝากประจํา
ซูเปอร ซีเนียร 

ผลิตภัณฑที่ออกแบบสําหรับลูกคากลุมผูสูงอายุที่มีอายุ 55 ปขึ้นไป 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหชีวิตหลังวัยเกษียณ โดยเปนบริการ
เงินฝากประจําระยะเวลา 30 เดือน จายดอกเบ้ียทุกเดือนและลูกคา
จะไดรับประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล วงเงินคุมครองชีวิตท่ีไดรับ
เทากับยอดเงินฝากคงเหลือ สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาทตอราย
และคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 10,000 บาทตอครั้ง 
โดยความคุมครองครอบคลุมจนถึงอายุ 70 ปบริบูรณ รับประกันโดย 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

• จํานวนบัญชี 8,600 บัญชี 
• ยอดเงินฝาก 8,000 ลานบาท 

บัญชีเงินฝากพ้ืนฐาน จากการท่ีธนาคารแหงประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย
มีนโยบายและแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน เพ่ือใหประชาชน
ฐานรากสามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดเพ่ิมขึ้น ธนาคารจึงไดพัฒนา
ผลิตภัณฑเงินฝากพ้ืนฐานสําหรับกลุมลูกคาบุคคลธรรมดา
ที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป หรือกลุมลูกคาท่ีเขารวมโครงการสวัสดิการแหงรัฐ 
โดยไมมีจํานวนเงินข้ันต่ําในการเปดบัญชี ไมมีคาธรรมเนียม
การสมัครบัตรและคาธรรมเนียมรายป  

• จํานวนบัญชี 3,200 บัญชี
• ยอดเงินฝาก 41 ลานบาท 

สินเชื่อบุคคล
เพื่อขาราชการบํานาญ
กสิกรไทย 

บริการสินเช่ือสวนบุคคลสําหรับลูกคาวัยเกษียณอายุที่เปนขาราชการ
บํานาญ และลูกจางท่ีมีบําเหน็จตกทอด สามารถนําหนังสือรับรองสิทธิ
ในบําเหน็จตกทอดของผูกูเปนหลักทรัพยประกันการกูเงินกับธนาคาร 
เพ่ือใหสามารถเขาถึงบริการทางการเงินได เพ่ือนําเงินไปใชจาย
อุปโภคบริโภค สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการชวยเหลือ
ขาราชการบํานาญ

• ยอดสินเช่ือ 245 ลานบาท
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ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

แอพพลิเคชั่นกระเปาเงิน
บนโทรศัพทมือถือ
ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว (QR KBank) 

การนําเทคโนโลยี e-Wallet มาใชเพ่ือยกระดับระบบการชําระเงิน
ผานชองทางดิจิทัลของพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร เพ่ือใหสามารถ
เขาถึงบริการไดงาย โดยไมจําเปนตองมีบัญชีธนาคาร สามารถเติมเงิน
เขาบัญชีเพ่ือโอนเงินระหวางกัน ใชชําระเงินผานคิวอารโคด 
และเติมเงินเขาโทรศัพทมือถือไดทันที เพ่ือสงเสริมใหเขาถึงการใชบริการ
ทางการเงินของประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
นอกจากน้ี ยังมีฟเจอรการโอนเงินระหวางสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและไทย รวมทั้งลงพ้ืนท่ีศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคทองถ่ิน
เพ่ือขยายการบริการใหครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ เพ่ือใหลูกคาสามารถ
เขาถึงบริการทางการเงินไดสะดวกข้ึน และมีตนทุนในการทําธุรกรรม
ที่ไมสูงเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน

• จํานวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นท้ังหมด 
 1.9 ลานรายการ
• มูลคาธุรกรรมรวมกวา 
 630,000 ลานลาวกีบ
• จํานวนผูใชบริการแอพพลิเคช่ัน 
 QR KBank มากกวา 130,000 ราย
• จํานวนรานคา 1,663 รานคา

สินเชื่อสวนบุคคล 
Salary Advance 
ผานชองทางการใหบริการ
โมบายแอพพลิเคชั่น Wing 

ธนาคารรวมกับพันธมิตร Wing ในราชอาณาจักรกัมพูชาภายใตโครงการ
สินเช่ือสวนบุคคล Salary Advance ซึ่งเปนผลิตภัณฑสินเช่ือสวนบุคคล
ระยะส้ันเพ่ือการใชสอยในชีวิตประจําวันใหแกลูกคา e-Wallet ของ Wing 
ผานชองทางการใหบริการโมบายแอพพลิเคช่ัน ปจจุบัน ธนาคารขยาย
การเสนอสินเช่ือไปยังโรงงานกวา 45 แหงในเมืองพนมเปญและ
เมืองกันดาล โดยธนาคารเตรียมขยายการใหบริการครอบคลุมลูกคา
ทั่วประเทศ 

• ยอดสินเช่ือ 30 ลานบาท
• ลูกคาท่ีไดรับอนุมัติสินเช่ือ 
 (จํานวนบัญชี) กวา 4,000 ราย

บริการสมัครสินเชื่อ
สวนบุคคล บัตรเครดิต
และบัตรเงินดวนบน 
K PLUS 

K PLUS เพ่ิมชองทางใหลูกคาเขาถึงผลิตภัณฑสินเช่ือของธนาคาร
ไดงายและสะดวกย่ิงขึ้นทางโทรศัพทมือถือ โดยสามารถสมัครสินเช่ือ
สวนบุคคล บัตรเครดิต และบัตรเงินดวนไดดวยตนเองผาน K PLUS 
ทั้งการกรอกขอมูล อัพโหลดเอกสาร และสามารถใหความยินยอม
ใหธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโรผาน K PLUS รวมถึงทราบผล
การสมัครไดรวดเร็ว นับเปนการทําท้ังกระบวนการดวยตนเองไดทุกท่ี 
ไมตองเดินทางไปสาขา อํานวยความสะดวกแกผูที่อยูในพ้ืนท่ีหางไกล 
และเปนเงินสํารองสําหรับใชจายในกรณีที่จําเปน

• สินเช่ือสวนบุคคล 
 อนุมัติ 280,000 บัญชี 
• บัตรเครดิตอนุมัติ 200,000 บัญชี
• บัตรเงินดวนอนุมัติ 170,000 บัญชี
 หมายเหตุ: นับรวมทุกบัตรและบัญชีที่สมัคร
   และไดรับอนุมัติผาน  K PLUS 
   รวมถึงสาขาหรือชองทางอ่ืน
   ที่แนะนําลูกคาใหสมัครผาน K PLUS

สินเชื่อบานเพื่อรีไฟแนนซ
สําหรับลูกคารายยอย
ในโครงการจัดสรร
ของการเคหะแหงชาติ

สินเช่ือบานอัตราดอกเบ้ียพิเศษสําหรับลูกคารายยอยในโครงการจัดสรร
ของการเคหะแหงชาติ กลุมลูกคาเปาหมายคือกลุมลูกคาท่ีมีรายไดนอย
ถึงปานกลาง และเปนลูกคากลุมที่มีประวัติการผอนชําระปกติ
ตามสัญญาเชาซื้อกับการเคหะมาแลวระยะหน่ึง โดยเปนกลุมท่ีมีวินัย
ทางการเงิน แตเปนกลุมที่มีรายไดนอย ดังน้ัน การเขาถึงสถาบันการเงิน
ในการกูสนิเช่ือบานจึงเปนไปไดยาก ธนาคารจึงเขาไปชวยสนับสนุน
เพ่ือใหมีโอกาสเปนเจาของหลักประกันไดเร็วย่ิงขึ้น

• จํานวนบัญชี 29 บัญชี 
• ยอดสินเช่ือ 8 ลานบาท

สินเชื่อบานสําหรับ
กลุมลูกคาที่มีรายไดนอย

สินเช่ือบานสําหรับลูกคาท่ีมีรายไดนอย โดยพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหน้ีอยางเหมาะสม ลูกคาสามารถผอนชําระหน้ีไดสูงสุด 40 ป
เพ่ือสงเสริมใหผูมีรายไดนอยมีโอกาสในการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง

• จํานวนบัญชี 631 บัญชี
• ยอดสินเช่ือ 734 ลานบาท

สินเชื่อบานสําหรับ
ผูมีรายไดตํ่ากวา 
15,000 บาทตอเดือน 

สินเช่ือบานสําหรับลูกคาท่ัวไปของธนาคาร ใหลูกคาท่ีมีรายไดตํ่ากวา 
15,000 บาทตอเดือน สามารถกูได และสามารถมีผูกูรวม
ไดไมเกิน 3 คน

• จํานวนบัญชี 1,347 บัญชี
• ยอดสินเช่ือ 1,694 ลานบาท
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ผลิตภัณฑและบริการเพื่อสรางการเขาถึงทางการเงินสําหรับกลุมผูพิการ 

ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

โครงการเอทีเอ็ม
สําหรับผูพิการทางสายตา 
(ATM for Blind Man) 

พัฒนาระบบเอทีเอ็มใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกธนาคาร 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูที่มีปญหาการมองเห็นไดใชบริการกดเงินสด
ที่เคร่ืองเอทีเอ็มอยางสะดวกรวดเร็ว โดยมีขั้นตอน Customer Journey 
เหมือนกัน ไดแก
• เพ่ิมปุมกดเงินในหนาจอประชาสัมพันธปุมบนขวา
• ปรับ Flow การทํารายการใหเหมือนกันทุกธนาคาร
• เพ่ิมเสียงระหวางการทํารายการ (Voice Guidance)
• ทํารายการดวยบัตรเดบิตหรือเครดิตท้ังของ KBank และตางธนาคาร
ที่ผูกกับบัญชีออมทรัพยเทาน้ัน (ไมรวมบัตรตางประเทศ)

• เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสที่มีฟงกชั่น
สําหรับผูพิการทางสายตา 
จํานวน 10,383 เคร่ือง

ผลิตภัณฑและบริการเพื่อสรางการเขาถึงทางการเงินสําหรับกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม 
เชน ผูที่อยูในพื้นที่หางไกล ผูประสบภัย ผูอพยพลี้ภัย เปนตน

ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

ประกันชีวิต 
ตะกาฟุล 

ผลิตภัณฑประกันชีวิตท่ีถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม ไดรับการบริหาร
จัดการภายใตหลักการของศาสนา มั่นใจดวยการรับรองจากคณะกรรมการ
ชารีอะห เพ่ือใหบริการแกลูกคาท่ีนับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ

• จํานวนกรมธรรม 20 กรมธรรม
• คาเบ้ียประกัน 0.85 ลานบาท

Payroll Plus 
ธนาคารกสิกรไทย 
คุมครองโรคโควิด 19 

ธนาคารใหสิทธิพิเศษสําหรับลูกคา Payroll Plus ใหม และลูกคา 
Payroll เดิม ที่เปลี่ยนมาเปน Payroll Plus โดยเพ่ิมวงเงินคุมครอง
ในชวงท่ีโรคโควิด 19 กําลังระบาด ใหแกพนักงานของบริษัท
ที่เขารวมโครงการเพ่ือชวยบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากโรคโควิด 19

• จํานวนบริษัทท่ีเขารวมโครงการกวา 
300 บริษัท และใหความคุมครอง
กับพนักงานกวา 7,600 ราย

บริการสมัครสินเชื่อ
บนเครื่องเอทีเอ็ม

ธนาคารพัฒนาฟงกชั่นบนเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม และเพ่ิมความสะดวก
ในการเขาถึงบริการของธนาคารโดยเฉพาะในกลุมลูกคาท่ีอยูหางไกลสาขา 
โดยสามารถสมัครสินเช่ือบนเครื่องเอทีเอ็มไดทั่วประเทศ 
กรณีลูกคามีเงินเหลือในบัญชีไมเพียงพอกับยอดท่ีตองการถอน 
หนาจอจะแสดงคิวอารโคดใหลูกคาสแกนสมัครสินเช่ือไดทันที

• เร่ิมใหบริการมีนาคม 2564
• จํานวนธุรกรรมสมัครสินเช่ือ 
 12,430 รายการ

ธนาคารออกบริการสมัครสินเช่ือบนเครื่องเอทีเอ็ม
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ผลิตภัณฑ/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

ชองทางบริการ
เคแบงกเซอรวิส ผาน
แบงก้ิง เอเยนต 

ธนาคารขยายตัวแทนผูใหบริการทางการเงินของธนาคารในหลากหลาย
บริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหลูกคาท่ีอยูหางไกลสาขา สามารถ
ทําธุรกรรมทางการเงินไดอยางสะดวกท่ัวประเทศ โดยมีประเภท
การใหบริการ ดังน้ี
• บริการรับฝากเงินสด ไดแก ไปรษณียไทย แฟมิลี่มารท อินทนิล 

(บางจาก) บิ๊กซี ศรีสวัสดิ์ เซเวน อเีลฟเวน ทวียนต และเทสโก โลตัส
• บริการถอนเงิน ไดแก ไปรษณียไทย บิ๊กซี และเซเวน อีเลฟเวน 
และตูบุญเติม

• บริการชําระคาสินคาและบริการ ไดแก บิ๊กซี ซีเจ ซูเปอรมารเก็ต 
จิฟฟ ศรีสวัสดิ์ สยามโกลบอลเฮาส อินทนิล (บางจาก) และแม็กซแวลู

• บริการเปดบัญชีเงินฝาก (K CHECK ID) ไดแก บิ๊กซี เซเวน อีเลฟเวน 
ไปรษณียไทย เคอรี่ ซีเจ ซูเปอรมารเก็ต จิฟฟ สยามโกลบอลเฮาส 
เอไอเอส ดีแทค เจมารท แฟมิลี่มารท ท็อปส และมัตสึโมโตะ

• จํานวนธุรกรรม 34 ลานรายการ
• มูลคาธุรกรรมประมาณ
 129,100 ลานบาท

นอกจากน้ี เพ่ือใหรานคารับบตัรสามารถแขงขันไดบนความเส่ียงท่ีนอยท่ีสดุภายใตสถานการณโรคโควิด 19 ธนาคารไดดาํเนินการพัฒนาระบบ
สําหรับรานคารับบัตร ดังน้ี

• การพัฒนาระบบการรับบัตรผานเคร่ืองรับบัตรอัตโนมัติ EDC (Electronic Data Capture) ใหรองรับการทํารายการแบบไรการสัมผัส 
(Contactless) ไดครบทกุประเภทบัตร (Visa/Master/JCB/UnionPay) เปนธนาคารแรก เพ่ือใหผูถือบตัรทีไ่มตองการใชเงินสดและตองการ
ความสะดวกรวดเร็วในการชําระเงินดวยบัตรเครดิต สามารถใชบัตรแตะโดยไมตองเซ็นชื่อบน Sales Slip 

• การพัฒนาระบบรายการสงเสริมการขายผานโปรแกรม Instant Discount ของบัตร UnionPay เปนธนาคารแรก เพ่ือชวยอํานวย
ความสะดวกใหแกผูถือบัตรสามารถรับสวนลด ณ จุดรับชําระเงิน โดยท่ีรานคายังคงไดรับคาสินคาและบริการเต็มจํานวนเทาเดิม

• การยกเวนคาธรรมเนียมและคาเชาเคร่ือง EDC สําหรับกลุมลูกคาท่ีไดรับผลกระทบจากโรคโควิด 19
• ขยายการใหบริการรับชําระ QR Payment เพ่ือใหครอบคลุมทุกกลุมลูกคา เชน เปดชําระคาน้ํามันดวยคิวอารโคดเพ่ือสงเสริมการชําระเงิน

แบบ Cashless & Touchless ทั่วประเทศ 
• การสนับสนุนกลุมรานคารับบัตรประเภทตางๆ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมแบบภาวะปกติแบบใหม (New Normal) โดยการเพ่ิม

อุปกรณที่ใชกดรหัสประจําตัว: PIN pad ที่สามารถใหบริการชําระเงินแบบไรการสัมผัส เพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผัสโดยตรงระหวางรานคา
รับบัตรกับลูกคาท่ีมาใชบริการ 

• การพัฒนาโปรแกรม EDC โดยใชนวัตกรรมระบบ Android EDC Pooling ทําใหสามารถใชเคร่ืองรูดบัตรเครดิต EDC เพียงเคร่ืองเดียว
รองรับการผอนชําระและแลกคะแนนของลูกคาผานบัตรเครดิตของตางธนาคารท่ีเปนพันธมิตร ทดแทนรูปแบบเดิมที่ตองมีเครื่อง EDC 
เฉพาะของแตละสถาบันการเงิน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา ลดภาระและตนทุนการบริหารจัดการดานการรับชําระเงินท้ังระบบ 
เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว คลองตัวและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อีกท้ังชวยลดการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จะสงผลตอสิ่งแวดลอม 

ชองทางบริการเคแบงกเซอรวิส ผานแบงก้ิง เอเยนต  

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-2, FS 13, FS 14
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การใหความรูทางการเงิน

ในป 2564 ธนาคารจัดอบรมใหความรูแกลูกคากลุมตางๆ อาทิ ลูกคาบุคคล เอสเอ็มอี สตารทอัพ และลูกคาธุรกิจ โดยมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย 
อาทิ ความรูดานการเงิน เทคโนโลยีบล็อกเชน เศรษฐกิจรายอุตสาหกรรม เพ่ือชวยใหลูกคาและผูประกอบการมีพ้ืนฐานความรูที่จําเปน เพ่ิมพูน 
และพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือใหสามารถเดินหนาตอไปไดภายใตสถานการณโรคโควิด 19 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

การใหความรูทางการเงินแกลูกคากลุมตางๆ 

กลุมเปาหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผลกระทบเชิงบวกตอสังคม

กลุมเอสเอ็มอี 
และบุคคลท่ัวไป

โครงการเชื่อมโยงเครือขายนักธุรกิจ K SME Care
และ K SME ใหความรูทางธุรกิจ 
• เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 ธนาคารจึงปรับการสัมมนา
เปนรูปแบบสัมมนาออนไลน โดยมีนักธุรกิจ
และผูเชี่ยวชาญหลากหลายแขนง เขารวมถายทอด
องคความรู และประสบการณจัดการวิกฤติ 
และทักษะท่ีจําเปนในการทําธุรกิจ และตอบคําถาม
สดในรายการ Live Concern รวม 16 ตอน 
เพ่ือแบงปนความรูธุรกิจผาน Zoom เพจ K SME
และ Youtube 

• การสัมมนาออนไลนโดยมีสมาชิก K SME CARE 
แตละภูมิภาครวมแบงปนโอกาสการลงทุน 
ประสบการณการจัดการวิกฤติเพ่ือสราง
แรงบันดาลใจและพัฒนากระบวนการคิดปรับธุรกิจ
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 
ในซีรี่ส Talkazoom ผาน Zoom 

• การสัมมนาออนไลนเพ่ิมทักษะการขายออนไลน 
เพ่ือใหองคความรูการเขาสูธุรกิจ e-Commerce 
เปนประจําทุกเดือน ในซีรี่สออนไลนไมอะโลน 
ผาน Zoom 

• การรวบรวมความรู แนวคิด รวมถึงวิธีบริหารจัดการ
ธุรกิจ SME ผาน E-News K SME FOCUS ที่สงมอบ
ใหกับลูกคาทาง Electronic Direct Mail (EDM)

โครงการใหความรูดานการลงทุนสวนบุคคล
กับกลุมลูกคาบุคคลพิเศษ
• ปรับรูปแบบสัมมนาเปนออนไลน อัพเดทเทรนด
เศรษฐกิจโลกผาน 2021 Economic Outlook 
& Investment Forum และกิจกรรมอัพเดท
การลงทุนท่ีนาสนใจ THE WISDOM Wealth 
Decoded

• รวบรวมความรูเร่ืองการลงทุนใหลูกคาเปนรายเดือน
ผาน THE WISDOM E-News และ THE PREMIER 
E-News ผานชองทาง EDM

• จํานวนการเขาฟง/อาน
บทความ/ เขารวมงาน
สัมมนา ใหความรูทางธุรกิจ
และการเงินแกลูกคา
ผูประกอบการ และลูกคา
กลุมบุคคลพิเศษ 
498,206 ครั้ง

เพ่ิมศักยภาพและชวยตอยอด
เครือขายความสัมพันธ
ทางธุรกิจใหแกลูกคา 
อันเปนการพัฒนาและยกระดับ 
SME ซึ่งเปนฐานใหญ
ของระบบเศรษฐกิจไทย 
ในขณะเดียวกันทําใหธนาคาร
เขาใจความตองการของลูกคา
มากย่ิงขึ้น เพ่ือนํามาพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ
ของธนาคารใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น

นอกจากน้ี ยังสงเสริมความรู
เก่ียวกับสภาพตลาดการลงทุน
ที่ทันตอเหตุการณ เพ่ือประกอบ
การตัดสินใจในการปรับ
แผนการลงทุนสวนบุคคล
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กลุมเปาหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผลกระทบเชิงบวกตอสังคม

กลุมสตารทอัพ โครงการ KATALYST 
สรางภาพลักษณของธนาคารในการเปนพันธมิตร
ทางธุรกิจกับกลุม Tech Startup เพ่ือคนหา 
Tech Startup ที่มีศักยภาพ มีความมุงมั่น
ที่จะขยายธุรกิจ และมีผลิตภัณฑที่สอดคลอง
กับกลุมลูกคาของธนาคาร เปนการสรางโอกาส
ในการขยายฐานลูกคาในประเทศและตางประเทศ 
(ผานบริษัท กสิกร วิชั่น จํากัด) และสรางนวัตกรรม
รวมกับกลุมบริษัทกสิกร-บซิิเนส เทคโนโลยี กรุป 
(KBTG) โดยในป 2564 มีการดําเนินงาน ดังน้ี
• ใหความรูทางดานเทคโนโลยีและเทรนดตางๆ 
ที่นาสนใจ รวมถึงความรูทาง Soft Skill ที่มีประโยชน
สําหรับกลุม Tech Startup เพ่ือใชในการบริหาร
จัดการบริษัท

• จัดอบรมใหความรูแกกลุม Tech Startup 
Community ผานชองทางออนไลน ไดแก 
Facebook, ClubHouse และเว็บไซต 
katalyst.kasikornbank.com 

• จัดโครงการ e-Learning Program รวมกับ 
Stanford Thailand Research Consortium 
เพ่ือสรางพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรมโดยใช
องคความรูจากมหาวิทยาลัยสแตนดฟอรด 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนปที่ 2 ระยะเวลา 8 สัปดาห 
ใหแกสตารทอัพ จํานวน 63 ทีม รวมจํานวน
ผูเขารวมอบรมมากกวา 200 ราย  

• จํานวนผูติดตามใน 
Facebook Fanpage 
จํานวน 17,938 คน 
(เพ่ิมขึ้นประมาณ รอยละ 5 
จากป 2563)

• โครงการท่ีอยูระหวาง
การดําเนินการ เพ่ือตอยอด
ทางธุรกิจท่ีดําเนินการ
กับ Tech Startup 
จํานวน 6 โครงการ 

• สตารทอัพท่ีอยูระหวาง
การหารือเพ่ือหาโอกาส
การตอยอดทางธุรกิจ 
จํานวน 3 ราย

• จํานวนผูเขารวมฟงการให
ความรูผานชองทางออนไลน
รวมท้ังหมดมากกวา 

 1,000 ราย

กลุมสตารทอัพมีโอกาส
ขยายฐานธุรกิจ ฐานลูกคา 
เงินลงทุนท้ังในและตางประเทศ 
รวมถึงสามารถแลกเปล่ียน
ความรูและไดรับคําปรึกษา
จากผูเช่ียวชาญดานตางๆ เชน 
กฎหมาย ขอบังคับ การตลาด 
ความรูเชิงลึกดานเทคโนโลยี 
รวมถึงการบริหารจัดการองคกร

ลูกคาทุกกลุม 
และบุคคลท่ัวไป

การจัดสัมมนาออนไลนใหแกกลุมลูกคาธุรกิจ 
ในหัวขอ Business Transformation 
• กลยุทธการปรับตัว และสรางกลยุทธทางธุรกิจใหม 
• โอกาสสรางนวัตกรรมใหม ภายใตการเปล่ียนแปลง 
• เคล็ดลับความสําเร็จ และ Mindset ของผูนํา

ผูเขารวมกิจกรรม 65 ราย ลูกคาสามารถปรับตัวทางธุรกิจ
ภายใตสภาวะแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เพ่ือสรางความย่ังยืนใหแก
ธุรกิจของลูกคา

ลูกคาทุกกลุม 
และบุคคลท่ัวไป

การจัดสัมมนาออนไลน Economic Outlook: 
Thailand Forecast ทุกไตรมาส เพ่ือใหความรู
และอัปเดตสถานการณเศรษฐกิจโลก
และภาคธุรกิจไทย วิเคราะหภาวะอุตสาหกรรม
และตลาดหุนของไทยภายใตสถานการณโควิด 19 
รวมถึงแนวโนมคาเงิน อัตราดอกเบ้ีย และอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีจะกระทบธุรกิจของลูกคา 

ผูเขารวมกิจกรรม 1,003 ราย ลูกคาทราบทิศทาง
และแนวโนมเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจภายในประเทศ 
สามารถปรับตัวหรือปรับกลยุทธ
ทางธุรกิจใหเหมาะสม
และอยูรอดภายใตสถานการณ
ที่ไมแนนอน

GRI 103-2, GRI 103-3, FS 16
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กลุมเปาหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผลกระทบเชิงบวกตอสังคม

กลุมเยาวชน ธนาคารจัดโครงการ AFTERKLASS แพลตฟอรม
ออนไลนใหความรูทางการเงินกับเยาวชนไทยแหงแรก
ของประเทศไทย ซึ่งไมวาเยาวชนจะอยูหัวเมืองใหญ
หรือพ้ืนท่ีหางไกลก็สามารถเขาถึงความรูทางการเงิน
ไดทุกคน

• จํานวนสมาชิกในระบบ
ออนไลน จํานวน 32,734 ราย 

• จํานวนเยาวชนท่ีเขารวม
เวิรกชอปออนไลน 
จํานวน 1,430 ราย 
(เน่ืองจากสถานการณ
โรคโควิด 19 ทําให
ตองเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดเวิรกชอปเปนออนไลน)

• จาํนวนสมาชิกท่ีติดตาม
ผานชองทางโซเชียลมีเดีย 

 • Facebook 
 จํานวน 49,751 ราย

 • LINE@ จํานวน 6,982 ราย
 • Twitter จํานวน 775 ราย
• จํานวนผูไดรับผลประโยชน   

559,588 ราย
• การวัดมูลคาส่ือ
และขาวประชาสัมพันธ 
4.74 ลานบาท

เยาวชนมีความรูเร่ืองทักษะ
การออม การใชจาย 
การบริหารเงิน การทําธุรกิจ 
และการลงทุน และผลิตภัณฑ
ทางการเงิน

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกอื่นๆ 

กิจกรรม
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม(คน)/

เวลา (ชม.) 

ธนาคารรวมบรรยายหัวขอ Blockchain & Crypto Currency จัดโดย บริษัท จีดีเอช หาหาเกา จํากัด 2 ชั่วโมง

ธนาคารรวมบรรยายหัวขอ AOT Next Normal, Next Experience มุมมองอนาคตหลังโควิด 19 
การเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล และประสบการณรูปแบบใหมสําหรับผูโดยสาร

2 ชั่วโมง

ธนาคารรวมเปนวิทยากรอบรมออนไลนผาน Zoom หัวขอ การสรางนวัตกรรมจาก Blockchain 
ในการอบรมหลักสูตรผูชวยผูพิพากษารุนท่ี 75 ณ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม

50 ราย

ธนาคารรวมบรรยายผานชองทางออนไลนหัวขอ Banking Case Study: 
Moving Beyond the Blockchain Hype – Lessons from An Early Adopter 
ในงาน NIXT Southeast Asia Summit จัดโดย Infocomm South East Asia

30 นาที

ธนาคารกสิกรไทยรวมกับ ETDA สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) 
แลกเปล่ียนพูดคุย ทางออก Digital ID ประเทศไทย ผาน Clubhouse

2 ชั่วโมง
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

GRI 103-1, GRI 103-2

ความเสี่ยง
หากธนาคารบริหารจัดการดานแรงงานอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมเคารพ
ในความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน ไมมีความเทาเทียม อาจทําใหเกิด
ความเส่ียงตอขอเรียกรองจากพนักงาน อัตราการลาออกเพ่ิมสูงขึ้น 
เกิดความไมตอเน่ืองทางธุรกิจ และตนทุนในการจัดการทรัพยากรบุคคลที่สูงขึ้น

การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของธุรกิจการเงินผนวกกับความตองการ
ของลูกคาท่ีมีความซับซอนมากข้ึน หากธนาคารไมไดพัฒนาความรู
ใหกับพนักงานใหทันตอการเปล่ียนแปลงน้ี จะสงผลใหธนาคารไมสามารถ
สงมอบผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคาได ทําใหเกิดความเส่ียงทางธุรกิจในที่สุด 

หากธนาคารดูแลชีวิตความเปนอยูและสภาพแวดลอมการทํางาน
ของพนักงานไมดี จะสงผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตทําใหเกิด
ความเส่ียงตอประสิทธิภาพการทํางานท่ีลดลง (Low Productivity) 
และอาจสงผลทําใหอัตราการลาออกสูงขึ้น อันนํามาซึ่งคาใชจาย
เก่ียวกับพนักงานท่ีเพ่ิมมากขึ้น

โอกาส
หากธนาคารมีแนวปฏิบัติดานแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความเทาเทียม 
ไมเลือกปฏิบัติ มีการบริหารคาตอบแทนและจัดสรรสวัสดิการอยางเปนธรรม 
จะทําใหพนักงานทํางานดวยความทุมเท มีความภักดีตอธนาคาร 
และสงผลใหการดําเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพสูง (High Productivity)

หากธนาคารพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตร 
K-Strategy จะสามารถสงมอบผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาได ทําใหยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจ
ประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรมตามเปาหมาย สงผลใหการดําเนินงาน
ของธนาคารเติบโตอยางย่ังยืน

หากธนาคารดูแลชีวิตความเปนอยูและสภาพแวดลอมการทํางาน
ของพนักงานเปนอยางดี จะทําใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
ชวยลดอัตราการขาดงาน ทําใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น

กลยุทธการบรหิารงาน
ทรพัยากรบุคคล

ธนาคารมุงเนนประเด็นเชิงกลยุทธ 
(Strategic Focus) ในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรบุคคล เพ่ือตอบโจทยยุทธศาสตร 
K-Strategy และสอดคลองตาม K-Culture 
ของธนาคาร ดังน้ี

กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 3 ป (2563 - 2565)

PURPOSE
To build the organization with full of positive energy and capable people 
who are committed to drive for mutual goals in order to ceaselessly deliver 
the best & timely solutions to customers

Uplift People & Talent

01

02

03

Proactive Strategic 
Workfore Planning
Data Driven workforce planning 
with flexible mobilization 
mechanism

Effective Transition 
Workforce Profile
Revamp holistic people learning 
and development journey

Talent to Value
Discipline on talent / leader
development and utilization 
especially in critical areas & roles 

Unify Culture

07

08

09

Performance Motivation
Performance & behavior driven 
measurement with effective 
alignment across bank-wide  

Enhance Culture Adoption
Raise K-Culture awareness to 
adoption in all levels of staffs

Productive Way of Work
Enhance productivity via 
improvement on working ways

Untangle Organization

04

05

06

Ambidextrous Organization
Coexistence of traditional and 
agile organization with solid 
alignment

Streamline Governance
and decision-making
Simplify governance bodies to 
create speed on decision making

Effective Change Management
Ensure effective communication 
and smooth transition on critical 
change management programs  

Upgrade 
to HR4.0

11 HR Work Process
Drive better collaboration 
with business with 
principle-based process

10 Capable HR 
Business Partners
Strengthen capability of 
HR & business partnership

12 HR-as-a-platform
Incorporating data, technology 
and analytics in applicable 
HR domains
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 ในป 2564 ธนาคารมุงเนนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือขับเคล่ือนใหธนาคารเติบโดไดตามเปาหมายดังตอไปนี้

1. การสรางความมั่นใจและสรางวัฒนธรรมผูนําองคกรท่ีเหมาะสม (Ensure Suitable Great Leader & Culture) 
 ธนาคารจัดโปรแกรมเพ่ือสรางความม่ันใจและสรางวัฒนธรรมผูนําองคกรท่ีเหมาะสม ไดแก โครงการพัฒนากลุมผูนําและกลุมผูมีศักยภาพ 
โดยมุงพัฒนาคุณลักษณะท่ีสําคัญใน 3 มิติ ไดแก 

กลยทุธการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล

1 DEFINE 
& ATTRACT

2 DEVELOP 3 MANAGE 
PERFORMANCE 
& ENGAGE

Clear Expected
Leadership

Values

Selection & 
Probation Criteria

Self-
Development

Guideline

Value Card & 
Workshop

1-day Mission 
Assignment

Practical Leadership
DevelopmentProgram

*including technical skills

Synergy 
Building 
Program

Executive 
Performance 
Evaluation 
(FSVP up)

Prerequisite
for Executive
Promotion
(Dept Head up)

Leadership 
Recognition

ALONG-THE-WAY 
VISIBILITY & 
COMMUNICATION

Reinforcing 
Communication

LINE Official Account
• Detail Description
• Quote & Communication
• Interactive Campaigns

Visibility
• Desktop Background
• Meeting Slide

360 Leadership
Assessment

POST-ASSESS

360 Leadership
Assessment

PRE-ASSESS

LEADERSHIP DEVELOPMENT JOURNEY To develop Suitable Great Leader, the holistic leadership development program
is developed with an alignment of expected Leadership Values

Pocket Book

“Best Place to Work, Learn & Lead”

1 Ensure Suitable
Great Leader & Culture

• Clear expected leadership 
value & behavior to drive 
desired culture

• Ensuring and developing 
leader and  talent by expected 
leadership behavior

•  Aligned goal setting, 
fair appraisal and motivating 
reward for management level

3 Improve Workforce
Productivity & Experience

•  Effective workforce planning 
to increase human resource  
productivity

• Reskilling frontline and operation 
staff to perform new roles

• Preparing new skillset for future 
(Universal and Digital) to all staff

• Improving employee 
experience & wellness

2 Enable
Growth Strategy

• Cascading and aligning 
growth strategy to people 
initiatives

•  Fulfilling, developing and 
retaining new capability position

•  Enabling agile way of work 
and cross-functional 
collaboration

4 Upgrade
HR Capability

• Redesigning HR operating 
model to deliver business value 
and employee  experience

• Developing HR business 
partners capability

• Reimagining employee 
experience through design of 
HR processes and system

HR Vision

   GRI 103-2
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1. การกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนเพ่ือใชประเมินผูบริหาร
ระดับกลางข้ึนไป โดยมุงพัฒนาคุณลักษณะท่ีสําคัญใน 4 มิติ 
ไดแก
• มิติที่ 1 รูตนเอง (Self): มีความตระหนักรูเทาทันตนเอง 

ผูอื่น และสถานการณแวดลอม 
• มติทิี ่2 สงมอบผลงาน (Result): ปฏบิตังิานโดยมเีปาหมาย

ที่ชัดเจนและมีวิจารณญาณท่ีถูกตอง เพ่ือใหไดผลลัพธ
ตามความมุงหมาย 

• มิติที่ 3 สรางทีม (Team): มีจุดร วมหรือเปาหมาย
ในการทํางานร วมกัน (Make Work Meaningful) 
โดยสงเสริมใหกลาคิด กลาลอง รูจักรับฟงและต้ังคําถาม
เพ่ือตอยอดใหเกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น รวมทั้ง
ใหคําติชมหรือขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชน 

• มิติที่ 4 ผนึกกําลัง (Integration): สงเสริมการทํางาน
รวมกันอยางสมานฉันท โดยคํานึงถึงประโยชนขององคกร
และลูกคาเปนสําคัญ 

2. การพัฒนาการเปนผูนํา โดยธนาคารใหความสําคัญกับการ
รับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายท่ีเก่ียวของกับผูบริหาร
ในธนาคาร โดยจัดใหมีการประเมิน 360 องศา (360 Degree 
Feedback) ซึ่งเปนเสมือนการใหรางวัลแกเพ่ือนพนักงาน
ดวยกัน (Feedback is a gift) เน่ืองจากสามารถนําขอคิดเห็น
และคําติชมตางๆ มาใชพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมี

ความพรอมในการเปนผูนําท่ีดี รวมถึงมีการประเมินผลงาน 
เพ่ือเนนย้ําความสําคัญเก่ียวกับพฤติกรรมในการทํางาน
ที่องคกรพึงประสงค เมื่อประเมินผลเรียบรอยจึงนําไปสู 
การประเมินช องว างท่ีผู บริหารนําไปพัฒนาตนเองต อ
ผูบังคับบัญชา และมีแพลตฟอรมสมุดพกคอยชวยติดตาม 
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการเรียนรูเพ่ือปดชองวาง และ
ผูบงัคบับญัชาสามารถตดิตามและเขามาชวยดูแลได รวมไปถงึ
การมีหลักสูตรเพ่ือชวยสงเสริมดานการพัฒนาความเปนผูนํา
ในทางปฏิบัติ (Practical Leadership Development) 
เพ่ือชวยเติมเต็มความรูสําหรับผูนําใหทันเหตุการณ

3. การติดตามผลการดําเนินงานและการมีสวนรวมของพนักงาน 
โดยเม่ือผูบริหารไดเขาสูกระบวนการเรียนรู และพัฒนาความรู 
ทักษะเรียบรอยแลว ผูบริหารจะตองทําการประเมินเพ่ือวัดผล 
และสงผลการประเมินผลงาน (Executive Performance 
Evaluation) รวมถึงการประเมินผลดังกลาว จะเปนหน่ึงในเกณฑ
การปรับเล่ือนตําแหนง และรางวัลของพนักงาน (Recognition) 
ธนาคารยังมีการจัดกิจกรรมระหวางทางเพ่ือชวยพัฒนา
การเรียนรู เชน รายการเปดใจ Leadership in Action รวมถึง
การส่ือสารเพ่ือกระตุน 8 พฤติกรรมของผูนําใหเกิดขึ้นจริง 
ผาน KONNECT+ และ K-Culture ซึง่เปนพฤติกรรมท่ีผูบริหาร
ตองมีอยูในพฤติกรรมความเปนผูนําอยางสมํ่าเสมอ

ธนาคารจัดกิจกรรมกระตุนการเรียนรูระหวางเพ่ือนพนักงานดวยกัน 
เพ่ือใหไดมุมมองและเปนประโยชนอยางสูงในการทํางาน

GRI 103-2



มิติิสังคม รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 111

ธนาคารจัดกิจกรรม CEO Townhall 
หัวขอ เดินหนา Empower ตอบโจทยดวย Empathy 

เพ่ือสรางความตระหนักรูถึงพลังจากความเขาใจผูอื่นใหแกบุคลากร

 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพฤติกรรม K-Culture ในป 2564 มีดังน้ี
• CEO Townhall: ธนาคารมุงเนนการพัฒนาความสามารถ

ในการเขาใจผูอื่นใหแกบุคลากรท่ัวท้ังองคกร ซึ่งนับเปน
จุดเร่ิมตนของการทํางานท่ีสามารถตอบโจทยทั้งลูกคาและ
การทํางานรวมกันในองคกร โดยจัดกิจกรรม CEO Townhall
หัวขอ “เดินหนา Empower ตอบโจทยดวย Empathy”
และหลักสูตรออนไลนในหัวขอ Empathy: The Power of 
Deep Listening for Understanding People เพ่ือสราง
ความตระหนักรูถึงพลังจากความเขาใจผูอื่นใหแกบุคลากร
และความสามารถในการสงตอการใหบริการดวยความเขาใจ
ไปยังลูกคาของธนาคาร โดยมีพนักงานธนาคารเข ารับ
การอบรมกวา 2,200 คน อกีท้ังยังเปดโอกาสใหบคุคลภายนอก
สามารถเขาเรียนรูหลักสูตรดังกลาวไดโดยผานแอพพลิเคช่ัน 
Klasssi 

จํานวนพนักงานภายใน
ที่เติมเต็ม เพื่อทดแทน
ตําแหนงงานที่วางในองคกร  

รอยละ 78.76
อัตราสวนของผูบริหารหญิง
ระดับกลางที่กาวหนาขึ้นสู
ผูบริหารระดับสูง 

รอยละ 76.35

รางวัล EXCELLENCE IN LEADERSHIP
DEVELOPMENT (Gold Level) 
ดานการพัฒนาความเปนผูนําจากการสราง 
(Talent Development Journey) เพื่อท่ีจะนําพาธุรกิจ
และองคกรไปสูเปาหมาย (Lead Business & People) 
ผานการออกแบบโปรแกรมท่ีสรางสมดุลในชีวิต
และการงานเปนสําคัญ 

K-Culture
ลูกคาคือหัวใจ วองไว

คลองตัว 

สรรคสราง
อยางย่ังยืน

ยึดม่ัน
ในจริยธรรม

รวมมือรวมใจ 

   GRI 103-2, GRI 103-3
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2. การสนับสนุนยุทธศาสตรการเติบโตทางธุรกิจและตอบโจทยลูกคา (Enable Growth Strategy)
 ธนาคารปรับรูปแบบกระบวนการและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปในแตละขณะ 
โดยครอบคลมุการดําเนินงานใน 6 มติ ิไดแก 1. บรกิารระบบการชําระเงิน (Dominate Digital Payment) 2. การใหสนิเช่ือ (Reimagine Commercial 
& Consumer Lending) 3. การบริหารความม่ังคั่ง (Democratize Investment & Insurance) 4. การเปนผูนําในประเทศภูมิภาค (Penetrate 
Regional Market) 5. การประสานกําลังสรางความแข็งแกรงดานงานขายและบริการ (Strengthen Harmonized Sales and Service Experience 
และ 6. การปรบัปรงุพัฒนาเพ่ือผลลพัธทีม่ปีระสทิธิภาพ (Improve Value-Based Productivity) ควบคูกับการสนบัสนนุการปฏบิตังิานของพนักงาน
ใหตอบโจทยยุทธศาสตรของธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี

การปรับโครงสรางองคกรและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู ประสบการณและมีแนวความคิดท่ีหลากหลายเขามาเปนสวนหน่ึง
ในการพัฒนาธุรกิจของธนาคาร พรอมเสริมสรางทักษะในการรับมือกับความเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะงานในระดับภูมิภาค (Regional) งานขอมูล
และวิเคราะห (Data and Analytics) การคิดคนกลยุทธของ (Strategy) รวมถึงการสงเสริมหลักสูตรการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงาน
ตามการทํางานรูปแบบใหม ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการทํางานรูปแบบใหม รวมทั้งมีการวัดอุณหภูมิ
ของพนักงานท่ีทํางานรวมกัน โดยการทํางานรูปแบบ Agile Way of Work มี 4 ขั้นตอน ดังน้ี

Efficient and sufficient 
resources within tower

HR work as a business partner to  
determine demand based on Tribe /  
Chapter x HR’s verification to ensure 
the right allocated sufficient resources

• Resource allocation analysis
• Additional capacity support
• Fulfillment plan

Effective WoW with positive  
environment and mindset

Team members have the right/positive 
attitude and environment along 

with agreed effective way of working 
to be able deliver the results

• Health check
• Agile mindset workshop
• Internal agile coach support
• Intensive agile coach by 
 external expert
• Encourage engagement & bonding
• Agility award

Having capable people to
deliver business result

Provide capability development 
packages for key positions under 
business tower to address current 

and future challenges.

• Key positions capability development

ENABLE GROWTH STRATEGY We aim to build efficient and sufficient resources with required capabilities 
& effective ways of work to support growth strategy
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 1.  การสราง Agile Mindset /Skill Set จากการเรียนรูทั้งการอบรมโดยผูเชี่ยวชาญ (Agile Center of Excellence) และการนําเสนอหลักสูตร
ที่ใชเรียนรูการทํางานแบบ Agile
 2.  การสราง Common Way of Work ที่ปฏิบัติงานจริง สอดคลองกับการทํางานรูปแบบใหม
 3.  การจัดทํา Enforce Agile Behaviors เพ่ิมความคลองตัวในการทํางานแบบ Agile เพ่ือใหการทํางานขามหนวยงานเปนไปอยางราบร่ืน
และรวดเร็ว รวมทั้งจัดกิจกรรมมอบรางวัล Way of Work Award ( WoW Award) ใหแกพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานโดดเดน และสรางกําลังใจ
แกพนักงานทุกคนท่ีรวมกันทํางานในเปาหมายเดียวกัน
 4.  การสราง Community of Practices ใหคนอื่นๆ ที่ยังไมเคยทํางานในรูปแบบ Agile สามารถเรียนรูขอเท็จจริงจากคนท่ีทํางานรูปแบบนี้ 
 โดยระหวางการทํางานในรูปแบบ Agile จะตองมั่นใจวามีการสราง Employee Engagement และการกํากับดูแลธรรมาภิบาลอยางเปนระบบ
และเปนธรรม รวมถึงมีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบการทํางานและออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือเปน
ตนแบบในการนําไปปรับใชกับสวนงานอ่ืนตอไป

กระบวนการทํางานรูปแบบ Agile Way of Work

การปลดล็อกศักยภาพในกลุมงาน Regional Business เพื่อรองรับการเปนผูนําในภูมิภาค
 ธนาคารพัฒนาโครงการ Employee Value Proposition KBank (Best Place to Work, Learn and Lead) เพ่ือใหบุคคลภายนอกเห็นส่ิงท่ี
ธนาคารปฏิบัติ เพ่ือสรางรากฐานใหแกประเทศไทยและภูมิภาค AEC ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน ดังน้ี

Build agile 
mindset
/skillset

Ensure Employees Engagement Governance

Create 
common way 

of work

Enforce
agile 

behaviors

Create 
community 
of practices

Health
check

World Business Group Employee Value Proposition

“A Meaningful Journey to Grow and Make Impacts to The World’’

We are empowered
to break through
all limitations with 

unleashed potential.

We play with the spirit
of a winning team.

We learn through 
the tough time, 

therefore we grow.

We care and participate 
in creating everyone’s 

better tomorrow.
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การสรางเครือขายการสื่อสารใหสอดคลองกับการทํางาน
แบบ Agile เพือ่สรางความแข็งแกรงดานงานขายและบริการ 
(Strengthen Harmonized Sales and Service Experience) 
และพัฒนาเพื่อใหไดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ 
(Improve Value-Based Productivity)

• โครงการ KONNECT+ : ธนาคารพัฒนา HR Chatbot 
บนแอพพลเิคช่ัน LINE เพ่ือเปนชองทางการสือ่สารกบัพนกังาน
ทีเ่ขาถึงงาย โดยระบบจะชวยตอบคําถามใหกับพนักงานในเร่ือง
เก่ียวกับการใชชวิีตการทํางาน ซึง่ธนาคารคาดหวังใหพนักงาน
นึกถึง KONNECT+ ในยามท่ีมีปญหาและตองการผูชวย
ในการแกปญหา เชน การสอบถามเร่ืองการลาปวย หรือการลา
พักผอน การเขาสูระบบตางๆ สวัสดิการ อาทิ ผลตอบแทน 
และการเรียนรู อกีท้ังยังเปนอกีชองทางท่ีพนักงานจะไดรบัทราบ
ประกาศและขาวสารโดยตรงจากธนาคาร ทั้งนี้ ระบบ 
KONNECT+ มีพนักงานลงทะเบียนการใชงานแลวกวา
รอยละ 98 ของพนักงานธนาคารท้ังหมด นอกจากน้ี  KONNECT+ 
ยังเปนอกีชองทางในการเรียนรูในรปูแบบ Gamification โดยท่ี
ผานมา ธนาคารจัดกิจกรรม Cyber Hygiene เพ่ือใหพนักงาน
ตระหนักในการใชงานและเก็บขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต
อยางปลอดภัย และรูเทาทัน ไมตกเปนเหย่ือจากภัยฟชชิ่งเมล

• โครงการ KIDEA Portal: ธนาคารพัฒนาแพลตฟอรมสาํหรับ
พนักงานท่ีมีแนวความคิดสรางสรรคนอกกรอบเพ่ือใหธนาคาร
ไดแนวคิดใหมๆ ในการดําเนินงานทุกดานของธนาคาร อาทิ 
การพัฒนากระบวนทํางาน การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ
และการใหบริการท่ีดีแกลูกคา โดยในป 2564 มีพนักงาน
นําเสนอกวา 291 แนวคิด

HR Chatbot บนแอพพลิเคชั่น LINE 
ชองทางการส่ือสารที่เขาถึงงาย ตอบโจทยไลฟสไตลของพนักงาน

โครงการ KIDEA Portal ที่ใหพนักงานเสนอแนวคิดสรางสรรคใหมๆ 
ที่ชวยใหธนาคารมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

รางวัล EXCELLENCE IN INNOVATIVE USE OF HR TECH 
(Bronze Level) ดานการใชนวัตกรรมของ HR Technology 
จากการปรับใหธนาคารเปน Digital Workplace for work anywhere 
วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน สราง Chatbot และชองทางการสื่อสารกับพนักงาน
บนแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อใหเขากับไลฟสไตลของพนักงาน 
และสรางผูชวยในการคนหาเสนทางอาชีพ (Career Matching) 
กับกลุมนักเรียน นักศึกษา ผานแอพพลิเคชั่น LINE “KASIKORN 
CAREER” โดยใช Personality Test และ Digital Proficiency Test  
สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดคนหาเสนทางอาชีพในอนาคต 
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3. การพัฒนาการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (Improve Workforce Productivity & Experience)

• โครงการ K-Academy 2.0: 
 ธนาคารยกระดับขดีความสามารถของพนักงานทุกคนใหกาวทันสิง่ตางๆ ทีอ่ยูรอบตวัเพ่ือกาวสูโลกอนาคต โดยเตรียมความพรอมดานทักษะ

และองคความรูที่พนักงานทุกคนควรจะมีจากการใชกลยุทธมากําหนดขีดความสามารถและทักษะพนักงาน ดวยการประเมินวิเคราะห
โอกาสในการพัฒนาทักษะผานแพลตฟอรมการเรียนรูทีธ่นาคารเตรียมไวพรอมกับเน้ือหาท่ีทนัสมยั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใหแกพนักงานทุกคน
อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทําใหพนักงานกาวสูเสนทางความกาวหนาและเติบโตในหนาท่ีการงาน โดยหลักสูตร
ที่พนักงานทุกคนตองมีเปนพ้ืนฐาน ไดแก Business Innovation และ Digital and Agile Mindset 

• โครงการ Reskill & Upskill 
 ธนาคารเสริมทักษะและความรูดานผลิตภัณฑของธนาคาร รวมถึงทักษะที่จําเปนในการทํางานแกพนักงานในตําแหนงตางๆ เชน 

ผูจัดการฝายสัมพันธ นักวิเคราะหสินเช่ือและเทเลเซลล เปนตน ซึ่งถือเปนตําแหนงแนวหนา (Frontline) ที่สําคัญตอธนาคารในการ
เขาถึงลูกคา และชวยสนับสนุนรายไดใหกับธนาคารตอไป

พนักงานเรียนรูผานทุกชองทาง 

712,474 ชั่วโมง
 

ชั่วโมงการเรียนรูเฉลี่ย 

37.4 ชั่วโมงตอคนตอป

Strategy-
Driven

Capability
Model

Talent
Acquisition
& Review
Center

Capability
Assessment

Center

Learning & Development

• Learning Faculty 
 (Leadership, Common, Functional)
• Delivery Approach (10-20-70)

Career 
Development 

Center

Ultimate model of K-Academy
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การยกระดับสายงานทรัพยากรบุคคล 
(Upgrade HR Capability)
 ธนาคารปรับเปล่ียนกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล (People Strategy) 
ใหสอดคลองกับกลยุทธของธนาคารท้ังในปจจุบันและอนาคต และ
จดัตัง้ศนูยกลางการทํางาน (Control Tower) เพ่ือใหสามารถกํากับดแูล
ทุกสวนงานในสายงานทรัพยากรบุคคลใหทํางานไปในทิศทางท่ีมี
เปาหมายรวมกัน รวมถึงมีการปรับโครงสรางสายงานทรัพยากรบุคคล
ใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับรูปแบบการทํางาน
แบบ Agile และ มีการ Reskill ทรัพยากรบุคคลและพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Reskill HR Business Partner) โดยการจัดทําโปรแกรมการเรียนรู
ที่ทันตอสถานการณ รวมถึงธนาคารไดยกระดับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เชน การบริหารผลงาน การพัฒนาภาวะผูนําและทักษะใหม 
และการสรรหาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหสอดคลองกบัสถานการณทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ความผูกพันของพนักงาน

 ธนาคารใหความสําคัญกับการสรางความผูกพันระหวางธนาคาร
และพนักงาน โดยกําหนดใหการวางแผนพัฒนาความผูกพันของ
พนักงานเปนเปาหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (People 
Management Goal) ของผู บริหารแตละสายงาน ซึ่งธนาคาร
มีการวางแผนสํารวจความผูกพันของพนักงานเปนประจําทุก 2 ป 
หลั งจากทราบผลการประเมินจะมอบหมายให ทุกสายงาน
วางแผนพัฒนาและสงเสริมความผูกพันของพนักงานในสายงาน 
โดยผูบรหิารสายงานวิเคราะหขอมลูผลความผกูพัน และคนหาแนวทาง
เพ่ือเพ่ิมความผูกพันของพนักงานท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมี
การติดตามผลเปนประจําทุกเดือน กอนที่จะมีการสํารวจความผูกพัน
ของพนักงานในคร้ังถัดไป 

โดยป 2564 ธนาคารมีระดับความผูกพันของพนักงานธนาคาร
เพ่ิมขึ้นอยูที่รอยละ 77 (จากเดิมป 2562 อยูที่รอยละ 75) โดยมี
การสงเสริมกิจกรรมสรางความผูกพันของพนักงานกับธนาคาร ไดแก 
การจัดกิจกรรม Townhall ของแตละสายงาน กิจกรรมแชรริ่ง และ
กิจกรรมการทํางานรวมกันขามฝายงาน ทําใหผลการประเมิน
ดานความรวมมือ (Collaboration) เพ่ิมขึ้นอยูที่รอยละ 82 (จากเดิม
ป 2562 อยูที่รอยละ 71) 

ระดับความผูกพัน
ตอธนาคาร 

รอยละ 77
จํานวนผูตอบแบบประเมิน
ระดับความผูกพันตอธนาคาร

19,132 คน

ชาย

5,659 คน

หญิง

13,473 คน

ประเด็นที่ไดรับคะแนนสูงสุด

ถึงรอยละ 84 ไดแก 
ชื่อเสียงธนาคาร (Brand) 
การสื่อสาร (Communication) 
และการยอมรับความแตกตางหลากหลาย 
(Diversity & Inclusion) 

คิดเปนรอยละ 100
ของจํานวนพนักงานทั้งหมด

สายงานทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรม Townhall ภายใตแนวคิด 
ไขแตกใน (Self -Transformation) ผาน MS Teams เพ่ือชื่นชมใหกําลังใจทีมงาน

ในการทํางานท่ีมีการเปล่ียนแปลงและ COVID-19 ในรอบปที่ผานมา และเชิญชวนทุกคน
รวมพัฒนาและเปล่ียนแปลง เพ่ือตอบโจทยเปาหมายของธนาคารและสายงานไปดวยกัน
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 กระบวนการคัดเลือกสรรหาพนักงาน
 เพ่ือสรางมาตรฐานในการสรรหาพนักงานท่ีมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของตําแหนงงาน และปองกันความเส่ียงจากการเอนเอียง 
การเลือกปฏิบัติ หรือความไมยุติธรรมระหวางการคัดเลือก ธนาคารจึงพัฒนามาตรฐานกระบวนการคัดเลือกสรรหาพนักงาน และแตงตั้งตัวแทน
จากแตละสายงานเขารวมทีม K-Culture Ambassador เพ่ือมีบทบาทในการคัดเลือกพนักงานใหมใหมีคุณสมบัติสอดคลองกับวัฒนธรรม
ขององคกร นอกเหนือจากการพิจารณาดานทักษะความรูและความสามารถ เพ่ือใหสามารถคัดสรรบคุลากรท่ีมคีวามพรอมในการปรบัตวัและเติบโต
ไปพรอมกับองคกรอยางย่ังยืน ดังน้ี 

 กิจกรรมรับสมัครพนักงาน 
 ธนาคารปรับกลยุทธในการดึงดูดกลุมผูมีความสามารถที่ศึกษา
ในตางประเทศผานการสรางความสัมพันธกับสมาคมศิษยเกาของ
มหาวิทยาลัยตางๆ เชน การสรางความสัมพันธกับสามัคคีสมาคม 
สหราชอาณาจกัร เพ่ือเปดโอกาสใหนสิติ นกัศึกษา และผูมปีระสบการณ
การทํางานท่ีมีศักยภาพสูงไดรวมงานกับธนาคาร 

 โครงการทุนการศึกษาของธนาคาร 
 ธนาคารใหทนุการศึกษากับนสิตินักศึกษาช้ันปที ่4 เพ่ือศกึษาตอใน
ระดับปรญิญาโท ผานโครงการทุนการศึกษา Young Scholarship รุนท่ี 6 
จาํนวน 6 ทนุ เพ่ือศกึษาตอสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ (Master of Business 
Administration-MBA) และโครงการทุนการศึกษา Young Tech Scholarship 
รุนท่ี 3 จาํนวน 1 ทนุ เพ่ือศกึษาตอสาขาวิชาดานเทคโนโลยี และโครงการ
ทุนการศึกษา Annual Scholarship สําหรับผูที่มีประสบการณทํางาน
ทัง้พนักงานธนาคารและบุคลากรภายนอก จาํนวน 7 ทนุ เพ่ือศกึษาตอสาขา
วิชาบรหิารธุรกิจ (Master of Business Administration-MBA) และอ่ืนๆ 
จํานวน 4 ทุน และสาขา Business Data Analytics จํานวน 3 ทุน

การสงเสริมความหลากหลาย
และการปฏิบัติดานแรงงานอยางเทาเทียม

 ธนาคารปฏิบัติดานแรงงานอยางเปนธรรมโดยนํากฎหมายและ
มาตรฐานสากลตางๆ มาเปนหลักในการดําเนินงาน อาทิ หลกัการช้ีแนะ
เร่ืองสทิธิมนษุยชนสาํหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights) หลักการดานมนุษยธรรม และสิทธิขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization: ILO) 
และขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (Principles of the United Nations 
Global Compact: UNGC) เพ่ือเปนแนวทางการปฏบิตัติอพนกังานทุกคน
อยางเทาเทียม ตามที่ไดระบุไวในจรรยาบรรณพนักงาน* แนวปฏิบัติ
ในการบรหิารความแตกตางหลากหลาย** และนโยบายสทิธิมนษุยชน***

โดยธนาคารไมยอมรบัการใชแรงงานบงัคบัและการใชแรงงานเดก็ทุกรูปแบบ 
รวมทัง้ไมยอมรบัการเลือกปฏบิตัใินการจางงานและในท่ีทาํงานท้ังกรณี
แรงงานทองถ่ินและแรงงานขามชาติ รวมถึงไมยอมรับการเลือกปฏิบัติ
ทางเพศทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) รวมท้ังการลวงละเมิดคุกคาม
ทางกายและวาจา รวมถึงความเสียหายทางจิตวิทยาทุกรูปแบบ

 
* รายละเอียดท่ีเก่ียวกับจรรณยาบรรณพนักงาน สามารถดูไดบนเว็บไซตธนาคาร https://kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/Pages/principles-core-values.aspx
** รายละเอียดท่ีเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการบริหารความแตกตางหลากหลาย สามารถดูไดบนเว็บไซตธนาคาร
 https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/KBank_Diversity_Management.aspx
*** รายละเอียดท่ีเก่ียวกับนโยบายสิทธิมนุษยชน สามารถดูไดบนเว็บไซตธนาคาร https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/Human_Rights_Policy.aspx

ขอสอบ
มาตรฐาน

กระบวนการสอบคัดเลือก
จากขอสอบมาตรฐานของธนาคาร 
ตลอดจนสรางชุดขอสอบ
สําหรับตําแหนงงานเฉพาะ 
เชน ตําแหนงงานที่เกี่ยวของกับ
การพิจารณาเครดิต เปนตน

คณะกรรมการ
สัมภาษณ

กระบวนการสัมภาษณ
จากคณะกรรมการสัมภาษณ 
กําหนดจํานวนและตําแหนง
ของคณะกรรมการสัมภาษณที่ชัดเจน
ในแตละตําแหนงงาน พรอมทั้ง
มีหลักเกณฑประเมินการสัมภาษณ
ที่สอดคลองกับทักษะความสามารถ
ในแตละตําแหนงงาน (Competency 
Based Interview)

กระบวนการ
อนุมัติ

กระบวนการอนุมัติเพื่อเขาทํางาน
กับธนาคารจากฝายงาน
และผูบริหารของธนาคาร 

กระบวนการคัดเลือกสรรหาพนักงาน

     GRI 103-1, GRI 103-2
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 นอกจากน้ี เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานตรวจสอบ และหา
แนวทางในการลดความเส่ียงท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบัติ หรือละเมิด
สิทธิมนุษยชน ธนาคารสรางชองทางรับเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะ
ไวหลากหลายชองทาง อาทิ ศูนยฮอตไลน พนักงานสัมพันธ การจัด
ประชุมหารือในวาระตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอเสนอแนะ
และแนวทางแกไขปญหาอันนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอพนักงานและสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน รวมถึง
สงเสริมและรับรองสิทธิในการรวมกลุมเจรจาตอรอง และจัดประชุม
ในระบบทวภิาคีระหวางผูบรหิารของธนาคาร และคณะกรรมการลกูจาง
อยางเปนทางการอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สหภาพแรงงานฯ สามารถจัดประชุมรวมกันไดตลอดเวลา เพ่ือใหมัน่ใจ
วาขอรองเรียนและขอเสนอแนะของพนักงานไดรับการแกไขเรียบรอย
ทุกกรณีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

การสนับสนุนผูทุพพลภาพ

 ดวยความเช่ือมั่นวา “การใหโอกาส” เปนการสรางการมีสวนรวม
อยางเทาเทียม โดยในป 2564 ธนาคารใหการสนับสนุนอาชีพแก
ผูทุพพลภาพท่ัวประเทศ จํานวน 197 ราย รวมเปนงบประมาณกวา 
22,506,265 บาท ใหแกสภากาชาดไทย เพ่ือจดัสรรในการสงเสรมิอาชพี
ใหแกผูทุพพลภาพท่ัวประเทศ

การบริหารคาตอบแทน

 ธนาคารพิจารณาทบทวนการบริหารคาตอบแทนดวยความ
ระมัดระวังอยางละเอียดถ่ีถวน เพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิด
การโนมเอยีง หรอืการเลือกปฏิบตัหิรอืความไมเทาเทียมในกระบวนการ
ที่เก่ียวของกับการประเมินผลงานและการจายคาตอบแทน อีกท้ัง
ยังเห็นความสาํคัญของการบรหิารอตัราสวนเงินเดือนและคาตอบแทน
พ้ืนฐานระหวางชายและหญิงใหมคีวามแตกตางกันนอยท่ีสดุ บนพ้ืนฐาน
ของการรักษาสมดุลและความเทาเทียมกันตามผลการปฏิบัติงาน
และคุณคางาน 
 

คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร
 ธนาคารกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน
และโปรงใส โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดอัตรา
คาตอบแทนมีการทบทวนถึงความเหมาะสมสอดคลองกับขอบเขต
หนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ  และเทียบเคียงกับอัตรา
คาตอบแทนกรรมการในกลุมธนาคารพาณิชยที่อยูในระดับเดียวกัน 
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือเสนอขออนุมตัจิากท่ีประชมุ
สามัญผูถือหุ นประจําป สําหรับคาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการดําเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดอัตราคาตอบแทน
เปนผู พิจารณา และนําเสนอจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอ
คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนพนักงาน
 ธนาคารมีการจายคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรมและ
แขงขันได โดยไมขึ้นอยูกับความแตกตางทางเพศ เชื้อชาติ และศาสนา
ของพนักงาน แตขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน 
ซึ่งสอดคลองเหมาะสมกับคุณคาท่ีมีตอธนาคาร โดยมีการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนของพนกังานกับตลาดกลุมธนาคารพาณิชยอยางสมํา่เสมอ 
รวมทั้งมีนโยบายการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจําปและการจาย
โบนัสตามความสามารถของพนักงาน และปรับเพ่ิมเงินเดือนพิเศษ
ระหวางปตามความเหมาะสม เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ใหทํางานอยูกับธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารไดวางระบบการจาย
คาตอบแทน คาแรงเล้ียงชีพ และสวัสดิการสําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติ
งานประจําในตางประเทศ และพนักงานทองถ่ินในตางประเทศให
สอดคลองและเปนไปตามขอบังคับทางกฎหมายทองถ่ิน และคํานึงถึง
ความสามารถในการแขงขันไดกับตลาดทองถิ่น โดยเปรียบเทียบ
ขอมูลคาตอบแทน สวัสดิการ และดัชนีคาครองชีพของแตละเมือง
ในทุกประเทศ พรอมทั้งจัดทําเปนคูมือคาตอบแทนและสวัสดิการ
ของพนักงานท้ังท่ีปฏิบัติงานในประเทศไทย ตางประเทศ และพนักงาน
ทองถ่ินในตางประเทศ 
 

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 401-2
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การจัดสรรสวัสดิการ

 พนักงานธนาคารทุกคน* ไดรบัสวสัดิการเพ่ือชวยลดความกังวลและสงเสรมิความเปนอยู
ที่ดี อันจะสงผลตอการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตท่ีดีของพนักงาน ตลอดจนครอบครัว
ของพนักงาน โดยมีการจัดสรรสวัสดิการใหแกพนักงานและประชาสัมพันธผานเว็บไชต 
Kworkplace.com และแอพพลิเคช่ัน LINE KONNECT+ ดังน้ี 

 
* พนักงานธนาคารทุกคน หมายถึง พนักงานประจํา (Full Time Employee) ภายใตสัญญาการจางงานของธนาคารกสิกรไทย สําหรับพนักงานประจําภายใตสัญญาจางของบริษัทของธนาคารกสิกรไทย
 และบริษัทใหบริการสนับสนุนตอธนาคารกสิกรไทยจะไดรับสวัสดิการ คือ ประกันชีวิต การรักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและพิการ ลาคลอด และเงินชวยเหลือกรณีเกษียณอายุ

การตรวจสุขภาพประจําป 
(กรณีพนักงานท่ีมีอายุ
มากกวา 40 ป จะไดรับ
บริการตรวจรายกายเพ่ิมเติม
ถึงสารบงชี้มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งตอมลูกหมาก 
และมะเร็งลําไส)

การใหบริการรักษาพยาบาล
โดยแพทยประจําธนาคาร 

การเบิกจายคารักษาพยาบาล
กรณีเขารับการรักษาภายนอกธนาคาร 
• ธนาคารสรางแพลตฟอรมออนไลน

ที่พนักงานสามารถเบิก
 คารักษาพยาบาลผานแอพพลิเคชั่น
 บนโทรศัพทมือถือได 
• กรณีที่พนักงานเจ็บปวยเขารับ

การรักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน 
ธนาคารจะออกหนังสือสงตัว
ใหกับพนักงาน เพ่ือลดความกังวล
ในการสํารองเงินจายคารักษาพยาบาล 

ธนาคารสนับสนุน
การออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ 
ทั้งสถานท่ีออกกําลังกาย
(Fitness Center)
สโมสรราชพฤกษ 
ภายในศูนยการเรียนรูกสิกรไทย 
และบานพักสุขสามัคคี 
เชน หองฟตเนส 
สระวายน้ํา และหองสควอช 
และมีชมรมกีฬาของธนาคาร 
ไดแก ชมรมวิ่ง 
บาสเกตบอล ฟุตบอล เปนตน

โครงการดูแลสุขภาพจิตพนักงาน 
ธนาคารมีแพลตฟอรม “OOCA” 
สําหรับเปนชองทางใหพนักงาน
เขารับคําปรึกษาจากจิตแพทย
หรือนักจิตวิทยาไดทุกท่ีทุกเวลา 
โดยขอมูลการใชบริการถือเปน
ความลับระหวางพนักงาน
และผูใหบริการ เร่ิมใหบริการ
ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

ดานสุขภาพ

เงินชวยเหลือตางๆ 
เงินเกษียณอายุสําหรับพนักงาน 
และเงินชวยเหลือคาใชจาย
การศึกษาของบุตร

เงินกูยืม 
ที่อยูอาศัย รถยนต 
การศึกษา การสมรส และการบรรเทาทุกข 
โดยในป 2562 ธนาคาร
ขยายขอบเขตสวัสดิการเงินกู
เพ่ือบรรเทาทุกขใหครอบคลุมถึงการกูเงิน
เพ่ือนําไปใชเก่ียวกับการศึกษาของบุตร
และบุตรบุญธรรม การรักษาพยาบาล
บิดามารดา บิดามารดาของคูสมรส 
คูสมรส บุตร ธิดา รวมถึงญาติใกลชิด
ผูอยูในอุปการะของพนักงาน

ครอบครัว
พนักงานหญิงท่ีตั้งครรภ
ลาคลอดได 98 วัน
และไดรับคาจางตลอดระยะเวลาท่ีลา 
98 วัน ซึ่งมากกวาสิทธิประโยชน
ทางกฎหมายท่ีกําหนดให
จายคาตอบแทนท่ี 45 วัน
และยังใหพนักงานชาย
ที่ภรรยาคลอดบุตรลาหยุดได 5 วัน
เพ่ือไปดูแลภรรยา 
และบริการหองใหนมบุตร 
เพ่ือสงเสริมสุขภาวะท่ีดีของเด็กเล็ก

กองทุน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
กองทุนเงินทดแทน 
กองทุนประกันสังคม 
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ดานการเงิน

รางวัลเกียรติยศสูงสุด
สถานประกอบกิจการดีเดน
ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 
เปนปท่ี 16 ติดตอกัน จากกระทรวงแรงงาน
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คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของพนักงาน 

 ธนาคารมอบหมายใหคณะทํางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมธนาคารกสิกรไทยเปนผูขับเคล่ือนการดําเนินงาน
สงเสริมความปลอดภัยใหแกพนักงาน เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
การบาดเจ็บ และการเจ็บปวยในการทํางาน และควบคุมความไมปลอดภยั
ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยไดกําหนดนโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน* เพ่ือ
ใหแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานเปนไปตามกฎกระทรวง กําหนด
มาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอม นอกจากนี ้ในแตละอาคารกาํหนดใหมคีณะทํางาน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมประจําอาคาร 
ซึ่งประกอบดวยสมาชิก คณะทํางานอยางนอย 5 คนข้ึนไป เพ่ือ
ประชุมรวมกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามและทบทวน
การดําเนินงานดานชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง

การบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอม 

1. การจัดเตรียมอุปกรณและส่ิงแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสม
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังน้ี 
• จัดเตรียมเกาอ้ีทํางานท่ีสามารถปรับระดับตามสรีระ

ของผูใชงานและเหมาะสมกับระดบัความสงูของโตะทํางาน
ตามหลักการยศาสตร 

• ออกแบบใหหองถายเอกสารและทําลายเอกสารแยกหาง
จากบริเวณท่ีนั่งทํางาน 

• มีหองเก็บเอกสารและหองเก็บของแยกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ 
• ติดต้ังไฟ LED ที่มีระยะหางของการกระจายแสงเพียงพอ

และเหมาะสมตอการทํางานตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
กําหนด 

• กระจกและผนังของอาคารสามารถปองกันแสงและเสียง
รบกวนในระดับที่เพียงพอ ทําใหไมรบกวนการทํางาน 

• ตรวจวัดคุณภาพอากาศในท่ีทํางานและทําความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศเปนประจํา

• ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสมตามสภาพ
ภูมิอากาศในแตละฤดูกาล 

• ออกแบบใหมีพ้ืนท่ีหรือมุมพักผอน

• การตรวจวัดและวิเคราะหภาวะการทํางานเก่ียวกับ
แสงสวาง โดยผลตรวจและวิเคราะหสภาวะการทํางาน
เก่ียวกับแสงสวางผานเกณฑตามท่ีกฎหมายกําหนด 
พรอมทั้งจัดสงรายงานใหกับหนวยงานราชการ ซึ่งการ
ตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเก่ียวกับแสงสวาง
ในป 2564 ไดดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหคาเฉล่ีย
แสงสวางในพ้ืนท่ีสํานักงานท้ังส้ิน 63 อาคาร โดยผลการ
ตรวจวัดผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด
ทั้ง 63 อาคาร คิดเปนรอยละ 100

2. การใหบริการจัดรถรับสงพนักงานท่ีจอดรถนอกอาคาร 
(K-Parking Care) ใหเดินทางปลอดภัยท้ังกอนและหลัง
เลิกงานตามจุดจอดรถในบริเวณใกลเคียงธนาคาร พรอมทั้ง
ประสานงานกับสถานท่ีจอดรถดังกลาวเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟา
และกลองวงจรปดโดยรอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิม
ความปลอดภัยใหพนักงาน

3. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและอบรมใหความรูเก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพและโภชนาการทั้งในรูปแบบแผนพับและ
การเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร

4. การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและความปลอดภัยใหแก
พนักงานท้ังองคกร เชน การมีสถานท่ีออกกําลังกาย (Fitness) 
และการตรวจสุขภาพประจําป เปนตน

5. การจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยเพ่ือเปนไป
ตามกฎหมาย ไดแก
• หลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับบริหาร 
• หลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับหัวหนางาน 
• หลักสูตรดับเพลิงเบ้ืองตน 
• หลกัสูตรความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอม 

สําหรับพนักงานท่ัวไป
• หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทาํงานสําหรบัผูทีเ่ปนคณะกรรมการ 
แตดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 และ
รฐับาลไดขยายระยะเวลาการบังคบัใชประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินออกไปอยางตอเน่ือง ทําใหการดําเนินงานดาน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน เชน การฝกอบรม หรือการกระทํากิจกรรม
ที่ มี ผู  เ ข  า ร  ว ม จํ า น วนมากต  อ ง ดํ า เ นิ น ก า รท า ง
อิเล็กทรอนิกสตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน สงผลใหการฝกอบรมดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของธนาคาร
ในป 2564 เปนการฝกอบรมในรูปแบบ Virtual Training 
โดยได รับการอนุมัติผ านการประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ ใหมีการจัดอบรม 2 หลักสูตร ไดแก

 
* รายละเอียดท่ีเก่ียวกับนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานสามารถดูไดบนเว็บไซตธนาคาร
 https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/Occupational_Safety_and_Health.aspx

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-1, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-6



มิติิสังคม รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 121

1. หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางาน สําหรับพนักงานท่ัวไปจัดการ
อบรมทั้งสิ้น 33 รุน จํานวน 1,411 คน โดยมีพนักงาน
เขารับการอบรมท้ังสิน้ 1,407 คน คดิเปนรอยละ 99.72

2. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับผู ที่เปน
คณะกรรมการจัดการอบรมจํานวน 3 รุน จาํนวน 180 คน 
โดยมีพนักงานเขารับการอบรมจํานวน 146 คน 
คิดเปนรอยละ 81.11 

6. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับความปลอดภัย เชน 
ปายประกาศประชาสัมพันธ การจัดทําวีดิทัศน (VTR) แนะนํา
เสนทางการอพยพหนีไฟในกรณีฉุกเฉิน การอบรมและสาธิต
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน (CPR) และการจัดกิจกรรมสัปดาห
ความปลอดภัยงานกสิกรไทยใสใจ ความปลอดภัย เพ่ือสราง
จิตสํานึกดานความปลอดภัยและการมีสวนรวมของพนักงาน 
เปนตน 

7. การบริหารจัดการความเครียด โดยมีแนวทางการดําเนินงาน
แบงเปน 2 แนวทาง ดังน้ี 
• การเรยีนรูดวยตนเองผานระบบอเิล็กทรอนกิสของธนาคาร
• การจดักิจกรรมเพือ่ฝกปฏบิตัจิติในการจดัการความเครยีด 

เชน การจัดอบรมเรื่อง Mindfulness เพ่ือฝกปฏิบัติจิต
ในการจัดการความเครียด เปนตน

8. การจัดโครงการ Employee Experience and Wellness 
 ธนาคารดูแลความรูสึกและจิตใจของพนักงานทุกคนในชวง

เวลาท่ีตองเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 
19 โดยธนาคารจัดโปรแกรมเพ่ิมความสขุ คลายความเครียดท้ัง
จากการทํางานจากท่ีบานและสถานการณโรคโควิด 19 ใหแก
ผูบรหิารและพนักงาน โดยออกแบบกิจกรรมสรางสมดุลสขุภาพ
กาย สุขภาพใจ และปฏิสัมพันธทางสังคมอยางตอเน่ือง ไดแก 
กิจกรรม Health Me Up (โยคะเพ่ือแก Office Syndrome) 
กิจกรรม Get Fit Burn Fat (การออกกําลังกายรูปแบบตางๆ) 
และกิจกรรม Sharing พูดคุย ใหมุมมองดีๆ ทําใหใจเปนสุข 
จากผู  เ ช่ียวชาญ รวมถึงการใหพนักงานสามารถเขารับ
คําปรึกษากับจิตแพทยและนักจิตวิทยาผานรูปแบบวิดีโอคอล
บนแอพพลิเคช่ัน OOCA โดยสามารถใหคําปรึกษาในปญหา
ตางๆ อาทิ ปญหาความเครียด และภาวะซึมเศราของพนักงาน 
ซึ่งขอมูลการปรึกษาดังกลาวจะอยูภายใตพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ธนาคารจัดกิจกรรม K HAPPINESS
ที่ชวยใหพนักงานสรางความสมดุลของชีวิต

ระหวางการปฏิบัติงานจากท่ีบาน

ธนาคารจัดใหพนักงานสามารถรับคําปรึกษาดานสุขภาพจิต
จากจิตแพทยและนักจิตวิทยาผานรูปแบบวิดิโอคอลบนแอพพลิเคชั่น OOCA 

สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทยการเวนระยะหางทางสังคม

ธนาคารส่ือความพนักงานในเร่ืองการดูแลสุขภาพ 
และสุขอนามัยผานชองทางส่ือสารภายในธนาคาร
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แนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19

1. ธนาคารใหอาํนาจผูบรหิารแตละหนวยงานพิจารณาการเขามา
ปฏิบัติงานในอาคารสํานักงาน โดยการเขาทํางานตามความ
จําเปน   

2. ธนาคารมีมาตรการรักษาสุขอนามัยแกพนักงาน ไดแก แจก
อปุกรณ ATK เพ่ือตรวจหาเชือ้โรคโควดิ 19 การต้ังจดุวัดอณุหภูมิ 
จํากัดสิทธ์ิเขาอาคารสํานักงานสําหรับบุคคลภายนอก จํากัด
จํานวนคนในลิฟต คนเขาหองประชุม และจํากัดเวลาในการ
ใชหอง รวมถึงการฆาเช้ือใหกับอุปกรณสํานักงาน เชน โตะ
พนักงาน หองน้ํา จุดสัมผัสสาธารณะ และยังมีการอบโอโซน
อาคารสํานักงานในทุกสัปดาห  รวมถึงการดูแลรานอาหาร
ภายในธนาคาร ผูทําอาหารตองใส  Face shield  ถุงมือ และ
ชําระเงินผานคิวอารโคดแทนการใชเงินสด

3. ธนาคารขอความรวมมือพนักงานทุกคนสวมใสหนากาก
ตลอดเวลา งดพูดคุยในลิฟต รักษาระยะหางระหวางรอคิว
รับประทานอาหาร  งดนําอาหารมารับประทานร วมกัน 
และงดนําบุตรหลานเขามาในอาคารสํานักงานหรือสาขา  

4. ธนาคารแนะนําใหจัดประชุมผานระบบ Microsoft Teams 
จากโตะทํางานหรือที่พักอาศัยของพนักงาน    

 โดยในปที่ผานมา ธนาคารดําเนินตามมาตรการควบคุมการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 อยางเครงครัดและรัดกุม ทําใหไมมีผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 อยางมีนัยสําคัญตอ
คณุภาพชีวิตความเปนอยูของพนกังานและการดาํเนินงานของธนาคาร 
โดยธนาคารไดใหความชวยเหลือ ดังน้ี 

 เงินชวยเหลือเพื่อเปนกําลังใจสูภัยโรคโควิด 19   
 ธนาคารชวยเหลือและสงกําลังใจใหแกพนักงานทุกคนท่ีทุมเท
แรงกายแรงใจปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรค
โควิด 19 ที่ยังไมอาจคาดการณไดวาจะส้ินสุดลงเมื่อใด ทั้งพนักงาน
ที่อยูแนวหนาตองสัมผัสใกลชิดในการใหบริการลูกคา หรืออยูในสวน
สนับสนุนท่ีอยูเบื้องหลังเพ่ือรวมชวยบริหารจัดการใหธุรกิจสามารถ
ดําเนินไปไดเปนปกติ โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเปนกําลังใจสูภัย
โควิด 19 คนละ 10,000 บาท และสนับสนุนเงินรายเดือนเดือนละ 
300 บาท เปนระยะเวลา 2 ป เพ่ือบรรเทาคาใชจาย

 การใหเงินชวยเหลือพนักงานและครอบครัว
 เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และเปดโอกาสใหพนักงาน
แจงความประสงคเพ่ือขอชะลอการชําระหน้ีเงินกูสวัสดกิารท่ีอยูระหวาง
การผอนชําระในปจจุบันไดเปนระยะเวลา 6 เดือน  

 จัดตั้งศูนย KCU (K-Care U)
 ธนาคารยังไดจัดตั้งบริการ K-Care U ซึ่งเปนบริการจัดการดูแล
พนักงานท่ีปวยหรือไดรบัเชือ้โรคโควดิ 19 ขณะเดียวกัน เพ่ือประสานงาน
การตรวจ RT-PCR และชวยจัดหาโรงพยาบาลเพ่ือรักษาตัว 

 จัดหาวัคซีนทางเลือก
 ธนาคารไดจัดหาวัคซีน Sinopharm เพ่ือนํามาฉีดใหกับพนักงาน
ที่มีความสนใจทั้งเข็ม 1 และ 2 เพ่ือชวยบรรเทาสถานการณ รวมถึง
จัดหาวัคซีน Moderna เพ่ือมาเปนวัคซีนทางเลือกในการ Booster 
เข็ม 3

ธนาคารดําเนินมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด 19 อยางเครงครัดและรัดกุม

GRI 103-2, GRI 403-1, GRI 403-7
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• นโยบาย Work from home

• นโยบาย Social distancing

• Call Center (02 470 5555 กด 5)

• สงเสริมใหพนักงานไดรับการฉีดวัคซีน

 - ตั้งศูนยรวมกับประกันสังคมฉีดวัคซีน

 - จัดหาวัคซีนชองทางอ่ืนๆ

 - ทําประกันฉีดวัคซีนใหพนักงาน

 - ชวยเหลือคาใชจายในการเดินทาง

  และยกเวนการลงเวลาเพ่ือฉีดวัคซีน

• K-Care U บริการจัดการดูแล

 พนักงานท่ีปวยหรือไดรับเชื้อโควิด 19

• แอพพลิเคชั่นใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิต

 และความเครียด

• จัดหาโรงพยาบาลและ Hospitel

• จัดหา Rapid Test

• ชะลอชําระหน้ีเงินกูสวัสดิการพนักงาน

 เปนระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งมีพนักงานเขารวม

 โครงการ 5,317 ราย

• สนันสนุนเงินกูพนักงานเปนเงิน

 ประมาณ  600 ลานบาท

การยืดหยุนเวลาทํางานและการทํางานจากที่บาน 
แผนการสําหรับสนับสนุน Hybrid work ภายใตหลักการ FITS 

เปนโหมดการทํางานท่ีจะทําใหพนักงานผสานและบริหารงานและชีวิต
สวนตัวใหตอบโจทยมากข้ึน โดยเราใหความสําคัญการทําใหพนักงาน
ออกแบบชีวิตการทํางานไดเอง จะชวยใหพนักงานมีความสนุกในการ
ทํางานและความสนุกน้ันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการทํางาน ความ
ผูกพันของพนักงานและลดอัตราการลาออกไดในอนาคต

Flexibility 
เพ่ิมความยืดหยุนใหพนักงานในการเลือกรูปแบบการทํางาน

ทั้งภายในสํานักงานและท่ีบาน โดยพิจารณาจากความตองการ
ของงานเปนหลัก อีกท้ังยังยืดหยุ นเร่ืองการลงเวลาการทํางาน 
ยกเวนการลงเวลา สนับสนุนใหทาํงานไดทกุท่ีจดัหาเคร่ืองมอืและระบบ
ที่สามารถทํางานไดจากทุกท่ีและปรับสถานท่ีสํานักงานใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมการทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีการทํางานรวมกัน
ไดดีขึ้น นอกจากน้ี ยังสงเสริมใหพนักงานออกแบบชีวิตสวนตัว
ที่ผสมผสานกับงานไดดวยตัวเอง

การดูแลพนักงานภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19

ปองกัน ชวยเหลือ

   GRI 103-2, GRI 403-1, GRI 403-7
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การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน

 
* สามารถดูรายละเอียดนโยบายสิทธิมนษุยชนของธนาคารไดที ่https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/Human_Rights_Policy.aspx

 ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป นเ ร่ืองที่ภาคธุรกิจทั่ ว โลก
ใหความสําคัญ เ น่ืองจากภาคธุรกิจในทุกระดับมีหนาท่ี
สํ า คัญในการเป นผู  เคารพและส  ง เสริมสิท ธิมนุษยชน
ผานการดําเนินธุรกิจที่ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการเพ่ือชวยใหประชาชนเขาถึงความสะดวก 
แตหากมีการดําเนินการท่ีไมเหมาะสมก็อาจเกิดความเส่ียง
ตอการดําเนินธุรกิจได ธนาคารในฐานะผูใหบริการทางการเงิน
ตระหนักดีวา การเคารพสิทธิมนุษยชนเปนความรับผิดชอบ
สําคัญ ซึ่งเก่ียวของกับพนักงาน ลูกคา คูคา และพันธมิตร
ทางธุรกิจ โดยกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารสามารถท่ีจะชวย
ระงับยับยั้งไมใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออาจมีสวน
ชวยสนับสนุนเช่ือมโยงใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได 
 ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการธนาคารจึงใหความสําคัญและ
พิจารณาทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนเปนประจําทุกป*
รวมถึงการจัดกระบวนการประเมินความเส่ียงดานสิทธิมนษุยชน
รวมกับฝายงานตางๆ ที่เก่ียวของเปนประจําทุกป เพ่ือทบทวน
แนวโนมความเสี่ยงท่ีเปนปจจุบันซึ่งอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม
ทางธุรกิจตลอดหวงโซคุณคาของธนาคาร และกิจการรวมคา
ของธนาคาร โดยกระบวนการดังกลาว ครอบคลุมการติดตาม
ความเปล่ียนแปลงของความเส่ียง การประเมินผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบกระบวนการทํางานเพ่ือปดความเส่ียง 
ตลอดจนหาแนวทางปองกัน ลดความเส่ียงดวยวิธีการจัดการ
ที่เหมาะสม และวางมาตรการเยียวยากรณีที่มีผลกระทบ
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
 ธนาคารดําเนินงานสอดคลองตามหลักการช้ีแนะวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ ดังน้ี

การเปดเผย
ตอสาธารณะ

ความเสี่ยง
หากกระบวนการประเมินความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชนของธนาคาร
ไมมีประสิทธิภาพ อาจทําใหธนาคารเขาไปมีสวนรวม
ทางตรงหรือทางออมในการสนับสนุนธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อันจะสงผลตอภาพลักษณของธนาคาร 

โอกาส
หากธนาคารมีกระบวนการประเมินความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน
ที่มีประสิทธิภาพ จะชวยปองกันและลดผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งสงผลดีตอภาพลักษณ
ของธนาคารท่ีไดสนับสนุนธุรกิจที่ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

การประกาศ
นโยบาย

สิทธิมนุษยชน 

การวิเคราะห
และประเมินผลกระทบ
ตลอดจนความเปนไปได
ที่อาจเกิดการละเมิด

สิทธิมนุษยชน
การสรุปผล
การประเมิน

เพื่อจัดทําแนวทาง
การดําเนินงาน

ดานสิทธิมนุษยชน
ที่เหมาะสม

การเยียวยา
ผลกระทบ

ดานการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

การติดตาม
และสื่อความ

ผลการดําเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชน

หลักการช้ีแนะวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ขององคการสหประชาชาติ

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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 ธนาคารใหความสําคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลท่ีสําคัญ อาทิ 
หลักการช้ีแนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) 
หลักการดานมนุษยธรรม และปฏิญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (ซึ่งประกอบดวยปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม) และขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact: UNGC)

3. ธนาคารประเมินความเสี่ยงและจัดทําทะเบียนความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน จากการคัดกรองประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ
ขางตน โดยจัดใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวาง
หนวยงานภายในท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวของ
กับประเด็นความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน ไดแก สํานัก
เลขานุการบริษัท  ฝายนโยบายและบริหารความเส่ียง
เครดิต ฝายบริหารเครดิตฟอรตโพลิโอเชิงรุก ฝายบริหาร
ความเ ส่ียงดานปฏิบัติการ  ฝายกํากับการปฏิบัติ งาน 
ฝาย Enterprise Data Management ฝายพนักงานสัมพันธ
และบริการงานทรัพยากรบุคคล ฝาย People Strategy 
ฝายบริหารงานจัดซื้อจัดหา และขยายขอบเขตไปยังบริษัท 
กสิกร ไลน จํากัด ซึ่งเปนกิจการรวมคาของธนาคาร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือระบคุวามเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ในการดําเนินงาน
ของธนาคาร และมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ กระบวนการ
แกไขเยียวยา หากมีกรณีการละเมิดดานสิทธิมนุษยชน
 โดยครอบคลมุทกุกิจกรรมตลอดหวงโซคณุคาทางธุรกิจคดิเปน
รอยละ 100 จากการดําเนินงานของธนาคาร โดยการประเมิน
ครอบคลุม 4 กิจกรรมธุรกิจ ไดแก การใหสินเช่ือและการลงทุน 
การปฏิบัติตอลูกคา การปฏิบัติตอพนักงาน และการบริหาร
จัดการหวงโซอุปทาน

กระบวนการประเมินความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน

 ธนาคารจัดทํากระบวนการประเมินความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน 
ซึง่เปนสวนหน่ึงของการตรวจสอบสิทธิมนษุยชนอยางรอบดาน (Human 
Rights Due Diligence) ตามหลกัการชีแ้นะวาดวยธุรกจิกบัสทิธิมนษุยชน
ขององคการสหประชาชาติเปนประจําอยางตอเน่ืองทุกป ดังน้ี

1. คณะกรรมการธนาคารพิจารณาทบทวนนโยบายสทิธิมนษุยชน 
และประกาศใหมผีลบงัคบัใชครอบคลมุการดาํเนินงานท้ังหมด
ของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร รวมถึงการดําเนินงานของพนักงาน ลูกคา คูคา 
และพันธมิตรทางธุรกิจ 

2. ธนาคารศึกษาและพิจารณาประเด็นดานสิทธิมนุษยชนจาก
กฎระเบียบในระดับสากล อาทิ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights: 
ICCPR) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights: ICESCR) ประกอบกับ
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนของธนาคาร
ในป 2563 และประเด็นความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือนํามา
วิเคราะหความเส่ียงและประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับ
ผูมีสวนไดเสีย ไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา เยาวชน แรงงาน
ตางดาว ผูดอยโอกาส และชุมชนในทองถ่ิน เพ่ือใหไดมา
ซึ่ งประเ ด็นความเ ส่ียง ท่ีมีนัยสํา คัญท่ีธนาคารจําเป น
ตองมีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบและปองกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นท้ังในปจจุบันและอนาคต
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ประเด็นความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ 

ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

กิจกรรม
ประเด็นความเสี่ยง

ดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ
แนวทางการลดความเสี่ยงในประเด็นความเส่ียง

ดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ

การปฏิบัติตอลูกคา การฟอกเงิน • การดําเนินงานตามมาตรการท่ีมีอยูอยางเครงครัด เชน การตรวจสอบ
โดยคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงิน (Financial 
Action Task Force: FATF) การปฏิบัติตามนโยบายการปองกัน
การหาผลประโยชนในหนาท่ีโดยมิชอบ (Anti-Corruption Policy) 
การจัดใหมีระบบติดตามธุรกรรมที่นาสงสัย เปนตน

• การติดตาม ตรวจสอบแพลตฟอรม Bitcoin และนํากฎระเบียบตางๆ 
มาใชกับธุรกรรมบนแพลตฟอรมออนไลน

  การละเมิดและการใชขอมูลในทางท่ีผิด • การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับอยางเครงครัดและพัฒนาแนวปฏิบัติ
ใหเหมาะสม

• กําหนดใหมีกระบวนการประเมินการใชฐานประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย (Legitimate Interest Assessment) ในการประเมินผล
ขอมูลสวนบุคคล

• การสรางแพลตฟอรมมาตรฐานสําหรับการถายโอนขอมูลระหวาง
ธนาคารกสิกรไทยกับบุคคลภายนอก

• การจัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงานทุกคนเก่ียวกับความเปนสวนตัว
ของขอมูลและการละเมิดขอมูล 

• การจัดใหมีแคมเปญ “สติ” กับพนักงานและลูกคา เพ่ือสราง
ความตระหนักถึงการปองกันการร่ัวไหลของขอมูลและการใชขอมูล
ในทางท่ีผิด 

• การทบทวนกรอบการดําเนินงานของบุคคลภายนอก
• การปรับปรุงเคร่ืองมือปองกันการร่ัวไหลของขอมูลที่มีอยูเดิม 
ในการตรวจจับการถายโอนขอมูลไปยังปลายทางภายนอก เชน 
เพ่ิมขีดความสามารถในการปดชองโหวของการละเมิดขอมูล 
ในขอมูลประกันสวนบุคคลใหเปนไปตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูล
สวนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA)

การใหสินเชื่อและการลงทุน สภาพแวดลอมการทํางาน สุขภาพ 
และความปลอดภัยในการทํางานโดย
ธุรกิจที่มีความเส่ียงสูงคือ อุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมเหมืองแร

• การกําหนดใหผูขอสินเช่ือตองปฏิบัติตามกฎระเบียบดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

สิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชน เชน 
ปญหามลพิษทางอากาศในอุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมเหมืองแร

• การกําหนดนโยบายไมสนับสนุนผูประกอบการท่ีมีการบุกรุกทําลาย
พ้ืนท่ีปา หรือมีการเผาพ้ืนท่ีหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือลดปญหามลพิษ
ทางอากาศ ที่อาจกระทบตอชุมชนโดยรอบ

• การกําหนดนโยบายไมสนับสนุนการทําเหมืองท่ีมีการระเบิด
เปดหนาภูเขา (Mountaintop Removal Mining) เพ่ือลดปญหามลพิษ
ทางอากาศ ที่อาจกระทบตอชุมชนโดยรอบ

• การกําหนดใหมีมาตรการจัดการของเสียท่ีเกิดขึ้น หรือสารพิษที่ตกคาง 
รวมถึงการจัดเก็บสารเคมี และวัตถุอันตราย

• การกําหนดนโยบายหามการใชแรงงานท่ีถูกบังคับ

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 412-1
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กิจกรรม
ประเด็นความเสี่ยง

ดานสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญ
แนวทางการลดความเสี่ยงในประเด็นความเส่ียง

ดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ

สิทธิชุมชนและคุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการเขาถึงทรัพยากร เชน นํ้า ที่ดิน 
ในอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม
โรงไฟฟา และอุตสาหกรรมเหมืองแร

• จัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชนในทุกโครงการท่ีธนาคารใหสินเช่ือ
• จัดใหมีการติดตามและตรวจสอบ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสิทธิชุมชน
ที่เช่ือถือได

การปฏิบัติตอพนักงาน ไมมีประเด็นความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน
ที่สําคัญ

- 

การบริหารจัดการ
หวงโซอุปทาน 
(การดําเนินงาน
ของธนาคาร)

ไมมีประเด็นความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน
ที่สําคัญ

- 

การบริหารจัดการ
หวงโซอุปทาน 
(การดําเนินงานของคูคา)

สุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทํางาน • การจัดใหมีกระบวนประเมินความเส่ียงคูคาเพ่ือพิจารณาวาคูคา
มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีนาเช่ือถือ

• การตรวจสอบมาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอมของคูคา เชน ขอกําหนดการใชอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)

• การกําหนดใหมีใบรับรองสําหรับผูที่ตองทํางานเฉพาะ เชน 
การทํางานบนท่ีสูง

• การตรวจสอบประจําปและการเย่ียมชมสถานท่ีปฏิบัติงานของคูคา

กิจการรวมคา: บริษัท กสิกร ไลน จํากัด 

กิจกรรม
ประเด็นความเสี่ยง

ดานสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญ
แนวทางการลดความเสี่ยงในประเด็นความเส่ียง

ดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ

การปฏิบัติตอลูกคา ไมมีประเด็นความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน
ที่สําคัญ

-

การปฏิบัติตอพนักงาน ไมมีประเด็นความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน
ที่สําคัญ

-

การบริหารจัดการ
หวงโซอุปทาน

ไมมีประเด็นความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน
ที่สําคัญ

- 
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การดําเนินงานดานสังคม

 กิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารเปนกิจกรรมที่เกิดจากการนํานโยบายดานความย่ังยืนของธนาคารไปสูการปฏิบัติ (SD in Action) ภายใต
กรอบการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน ซึ่งนอกเหนือจากหลักการ ESG และเปาหมายในการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยแลว ธนาคาร
ยังมุงมั่นในการยกระดับมาตรฐานกิจกรรมทางสังคมใหไดตามมาตรฐานสากล Business for Societal Impact (B4SI) หรือชื่อเดิม London 
Benchmarking Group (LBG) ที่ธนาคารใชเปนแนวทางในการดําเนินงานต้ังแตป 2558 เปนตนมา เพ่ือใหสามารถประเมินผลกิจกรรมไดอยาง
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงผลกระทบท่ีมีตอผูมีสวนไดเสียในสังคม โดยเห็นไดจากการสนับสนุนงบประมาณ การทําจิตอาสา การมอบสิ่งของ 
ตลอดจนการถายทอดความรูความเชีย่วชาญผานกิจกรรมในรปูแบบตางๆ รวมกบัพันธมติร กลุมลกูคา และมลูนิธิกสิกรไทย ในการดาํเนินกิจกรรม
ดานสังคมตลอดท้ังป นอกจากน้ี ในการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย ธนาคารจะสงเสริมแนวคิด
เก่ียวกับ Circular Economy หรือ 8Rs* ใหเกิดขึ้นในพนักงานธนาคารทุกระดับ และการสรางจิตสํานึกในสังคมเพื่อใหเปนรากฐานสําคัญ
ในการลดภาวะโลกรวนเปนลําดับตอไป
 ในป 2564 แมจะมสีถานการณการแพระบาดของโรคโควดิ 19 ธนาคารยังคงดาํเนินกิจกรรมเพือ่สงัคมอยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงความปลอดภยั
ของพนักงานและลูกคา จึงไดใหความสําคัญตอการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส และยังจัดสถานท่ีในบริเวณอาคารราษฏร
บูรณะเปนศูนยการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใหกับพนักงานธนาคารและคนในชุมชนบริเวณโดยรอบอาคารราษฎรบูรณะท่ีไดลงทะเบียนการฉีดวัคซีน
ดังกลาวกับสํานักงานประกันสังคม
 ธนาคารดําเนินงานดานสังคมตามยุทธศาสตร Corporate Citizenship ป 2562 - 2566 โดยมุงหวังใหบรรลเุปาหมายในการสรางการเปล่ียนแปลง
เชิงบวกใหแกสังคม ดวยการนํากรอบการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมตามมาตรฐานสากล Business for Societal Impact (B4SI) มาประยุกตใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานต้ังแตป 2558 เปนตนมา เพ่ือใหสามารถประเมินผลกิจกรรมไดอยางเปนรูปธรรม

 
* 8Rs ประกอบดวย Rethink คิดใหดี ใหถ่ีถวน, Reduce ลดการใชที่ไมจําเปน, Reuse ใชซํ้าใหนานท่ีสุด, Recycle แปรรูปกลับมาใชใหม, Repair ซอมแซมใชงานใหนานท่ีสุด, Regift มอบใหผูอื่นใชตอ, 
 Recover นํามาใชประโยชนรูปแบบใหม และ Refuse ปฏิเสธส่ิงท่ีไมจําเปน

ความเสี่ยง
ปจจุบันผูมีสวนไดเสียมีความคาดหวังท่ีจะใหบริษัทแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม ดังน้ัน หากธนาคารทําธุรกิจโดยไมคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ที่มีตอสังคม ธนาคารอาจจะไมไดรับการยอมรับจากชุมชนใหดําเนินธุรกิจ
ในชุมชนนั้นๆ ทําใหเกิดความเส่ียงดานภาพลักษณและความเส่ียง
ดานปฏิบัติการ

โอกาส
การท่ีธนาคารสามารถยกระดับมาตรฐานกิจกรรมเพ่ือสังคม 
สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนจะชวยใหเกิดการยอมรับจากชุมชน 
(Social License) ซึ่งสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหแกธนาคาร 
อันนํามาซึ่งโอกาสในการขยายฐานลูกคาใหมในอนาคต  

GRI 103-1, GRI 103-2
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ยุทธศาสตร Corporate Citizenship 
สําหรับป 2562 - 2566

COMMUNITY

SUSTAINABLE COMMUNITY
• Financial Knowledge 

to General People 
and Minority etc.

• Youth Development 
• Economic Development : 

Value Creation of Organic 
Waste by Synthetic Biology 

• Community Investment on 
Social Development

BEING A RESPONSIBLE CORPORATE 
CITIZEN TO CREATE A SUSTAINABLE SOCIETY

Bank of Sustainability

WE ARE COMMITTED TO DEVELOPING STRONG RELATIONSHIPS 
WITH EMPLOYEES AND SOCIETY TO BETTER LIVELIHOODS AND INCREASE PROSPERITY

BUSINESS

ACCESSIBLITY 
• Financial Inclusion

5.  Financial inclusion 
and financial literacy

6.  “Best Place to Work, Learn 
 and Lead” by embedding 
 Green DNA and creating 
 future-ready workforce
7.  Respect for human rights 

and diversity
8.  Development of youth 

potential as well as pursuit 
of environmental, public, 
and social activities

SOCIAL

OPERATION

GOOD CITIZEN
• Employee Behavior: 

Sustainable Consumption
• Respect to Human Rights 

and Diversity
• Voluntary Mindset

No. or % of Community 
Engagement 

5% Growth of no. of transaction 
or no. of account of financial 
inclusion products

Volunteer Hours

W
HA

T-
TO

-D
O

G
O

AL
CO

M
M

IT
-

M
EN

T
TA

RG
ET

HO
W

M
EA

SU
RE

M
EN

T

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

POLICY

• No. of Financial Inclusion 
products

• PR Value

• Volunteer hours
• No. of Employee Engagement

• Community Engagement 
• Community Satisfaction

STRATEGIC DONATION
• Cash
• In-Kind
• Management Cost

• Education
• Health
• Economic 

Development    
• Environment

• Art and Culture                  
• Social welfare
• Emergency relief
• Others

• Volunteer Activities
• Awareness Campaigns
• Community Investment 

Initiatives

COMMUNITY

SUSTAINABLE COMMUNITY
• Financial Knowledge 

to General People 
and Minority etc.

• Youth Development 
• Economic Development: 

Value Creation of Organic 
Waste by Synthetic Biology 

• Community Investment on 
Social Development

   GRI 103-2
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ผลการดําเนินงานดานสังคม

ยอดรวมกวา 

625.2
ลานบาท

รูปแบบการสนับสนุน

เงินสด

119.3
ลานบาท

สิ่งของและบริการ

165.7
ลานบาท

ชั่วโมงการทําจิตอาสา
คิดเปนมูลคา

62.3
ลานบาท

คาดําเนินกิจกรรม

277.9
ลานบาท

ดานการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ
รอยละ 6.73

ดานสวัสดิการ
ทางสังคม
รอยละ 13.70

ดานสิ่งแวดลอม
รอยละ 25.08

ดานการศึกษา
รอยละ 26.04

ดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
รอยละ 3.98

ดานการชวยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน
รอยละ 0.08

การลงทุนเพื่อชุมชนและสังคม
รอยละ 56

การบริจาค
รอยละ 29

การลงทุนเชิงพาณิชยเพื่อสังคม
รอยละ 15

ลักษณะ
การสนับสนุน

ประเภท
การสนับสนุน

ดานสาธารณสุข
รอยละ 24.39

GRI 103-3, GRI 201-1
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 รายละเอียดโครงการ
 ธนาคารอนุญาตใหพนักงานสามารถลางานเพ่ือทาํกิจกรรมจติอาสา
ไดคนละ 1 วันทําการตอป โดยพนักงานสามารถเลือกทําจิตอาสา
ไดหลากหลายมิติ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอม 
รวมถงึการนําความรูทางการเงิน ซึง่ถือเปนความเช่ียวชาญของธนาคาร 
ไปถายทอดใหชุมชนและสังคมมีความรูความเขาใจ และสามารถ
เลือกใชผลิตภัณฑทางการเงินท่ีเหมาะสมกับตนเอง ตอบสนอง
เปาหมายในชวิีตและมวิีนยัทางการเงิน อกีท้ัง ยังรูเทาทันภัยทางการเงิน
ซึ่งเปนการปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน

 วัตถุประสงค
• เพ่ือชวยเหลือดูแลชุมชนหรือสังคมท่ัวประเทศไทย โดยเฉพาะ

ในพ้ืนท่ีที่ธนาคารต้ังอยู ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
• เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานมีจิตสาธารณะ เปดมุมมองเรียนรู

ความตองการของชมุชนหรอืกลุมผูดอยโอกาส เพ่ือสามารถนาํ
ขอมลูกลับมาปรบัปรงุพัฒนาผลติภณัฑและบรกิารของธนาคาร
ใหสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมไดดี
ย่ิงขึ้น พรอมกับชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหแกธนาคาร

• เพ่ือสงเสริมเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

 การดําเนินงานป 2564
 สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ตอเน่ืองจากปทีผ่านมา 
ธนาคารไดกําหนดมาตรการใหผูทีป่ระสงคจะออกไปทาํจติอาสา จะตอง
ดูแลปองกันตนเองและคนรอบขางจากโรคโควิด 19 อยางเครงครัด 
ไดแก การสวมใสหนากากอนามัยและเฟซชิลดระหวางทํากิจกรรม 
การรักษาระยะหาง การหลีกเล่ียงการสัมผัสวัตถุตางๆ การใชเจล
แอลกอฮอลทําความสะอาดมือระหวางทํากิจกรรม เปนตน โดยในปนี้
กิจกรรมยังคงใหความสําคัญกับการสงเสริมการใหความรูทางการเงิน
แกกลุมนักศึกษา ซึ่งถือเปนกลุมที่ควรจะไดรับความรูและภูมิคุมกัน
ทางการเงินกอนทีจ่ะกาวเขาสูวัยทํางาน รวมไปถงึการใหความชวยเหลือ
ดานส่ิงของอุปโภคบริโภคแกกลุมเปราะบาง ที่ไดรับผลกระทบจาก
โรคโควิด 19 ทีไ่มสามารถออกจากบานไปทํางานหรือใชชวิีตตามปกติได
 นอกจากน้ี ธนาคารยังสงเสริมใหพนักงานทําความดีที่บานในชวง
ระหวาง Work from Home โดยพนักงานสามารถเลือกทําความดีได
หลากหลายมิต ิไมวาจะเปนการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอมดวยการคัดแยก
ขยะท่ีบาน การปลูกตนไม การทําคลิปใหความรูเร่ืองท่ีพนักงานถนัด
ลงในส่ือโซเชยีลมเีดีย เชน Tik Tok หรอื Youtube การประดิษฐอปุกรณ
สําหรับบริหารรางกายเพ่ือผูปวยกลามเน้ือออนแรง การทําหมอนจากหลอด
เพ่ือผูปวยแผลกดทับ การอานหนังสือเสียงใหคนพิการ ทําเฟซชิลด 
แมสกผา เพ่ือมอบใหกับโรงพยาบาลสนาม และชุมชนรอบขาง 
การทําอาหารและสงมอบไปยังบุคลากรทางการแพทยที่ชวยเหลือ
ผูปวยโรคโควิด 19 เปนตน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดไดรับความรวมมือ
จากพนักงานเปนอยางดี

 ผลการดําเนินงาน
 • จํานวนพนักงานทําจิตอาสา 7,679 คน 
 • จํานวนช่ัวโมงจิตอาสา 210,937 ชั่วโมง 
 • มูลคาสิ่งของจากกิจกรรมทําความดี จํานวน 707,259 บาท
 • จํานวนผูไดรับประโยชน 155,377 คน

 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน
 ทามกลางวิกฤติการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ธนาคารเช่ือวา
การสงเสริมใหพนักงานทํากิจกรรมจิตอาสาอยางตอเนื่อง ภายใต
รปูแบบทีเ่ปล่ียนแปลงไปโดยเนนการทํากิจกรรมความดทีีบ่าน นอกจาก
จะเปนการสรางจิตสาธารณะใหเกิดข้ึนแกพนักงานแลว ยังเปนการเปด
โอกาสใหพนักงานไดใชเวลาอยูกับครอบครัว และยังไดทําความดี
กับชุมชนท่ีอยูในละแวกท่ีพนักงานปฏิบัติงานอยู สงผลใหพนักงาน
มีความภาคภูมิใจ ขณะท่ีชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอธนาคารอีกดวย
 

โครงการจิตอาสา 
ทําทุกวัน เปนวันทําดีทําได 
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 ความเปนมา
 ธนาคารกสิกรไทยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดําเนินโครงการเพาะพันธุ
ปญญาเปนเวลา 6 ป (2555 - 2561) จนสามารถสรางผลงานเชงิประจกัษ
ที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในกลุมโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ โดยอาศัยโครงงานฐานวิจัยเปนเคร่ืองมือกระตุน
การเรียนรู การแสวงหาคําตอบ การคิดวิเคราะห-คิดสังเคราะห เขาใจ
หลกัของ เหตุ-ผล พรอมทกัษะและกระบวนการวิทยาศาสตร ทีส่อดรบักับ
แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีตองอาศัยฐานความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
กับตางประเทศ จากความสาํเร็จของโครงการเพาะพันธุปญญา ธนาคาร
กสิกรไทยจึงสานตอความสาํเร็จโดยเลือกจงัหวัดท่ีจะพัฒนาเปนตนแบบ 
โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา ดําเนินโครงการนานเพาะพันธุ
ปญญาท่ีจังหวัดนาน

 วัตถุประสงค
• เพ่ือขับเคลื่อนและเปนกลไกผลักดันในการสรางสังคมแหง

ความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบทของแตละโรงเรียน 
พรอมทั้งสรางความเขาใจและสงเสริมกระบวนการเรียนรู
กับหนวยงานการศึกษาในพ้ืนท่ี

• เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมีความรูดานการคิดวิเคราะห-คิด
สังเคราะห เขาใจหลักของ เหตุ-ผล อยางเปนระบบ และเติบโต
เปนเยาวชนท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตเปน
บุคลากรท่ีมีคุณภาพเขาสูระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ 

• เพ่ือสงเสริมเปาหมาย SDGs

 รายละเอียดโครงการ
 ธนาคารรวมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งทําหนาท่ีเปนศูนยพ่ีเลี้ยง
โครงการนานเพาะพันธุปญญา มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ป 
(ป 2562 - 2564) โครงการน้ีเปนการจัดการเรียนรูจากการทําโครงงาน
ฐานวิจัยท่ีตั้งอยูบนบริบททองถ่ินของนักเรียน มีครูแกนนําเปน
ผูอํานวยการจัดการเรียนรู และสรางโรงเรียนตนแบบการศึกษา
ในจังหวัดนาน จํานวน 30 แหงขึ้น มีการออกแบบการสอนโดยอาศัย
แนวทางหลักคือการนอมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร ซึง่เปนหลักการสําคญัของการพัฒนาอยางย่ังยืน นาํมา
ผนวกเขากับชุดความคิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมใหม (STEM) จนกลายเปนหลักสูตร STEM+SP (Science, 
Technology, Engineering Mathematics and Sufficiency Economy 
Philosophy) ตลอดจนการนําแนวคิด “SEEEM” ที่มีองคประกอบ
ที่ครบทั้ง Science (วิทยาศาสตร) Economics (เศรษฐศาสตร) 
Ecology (นิเวศวิทยา) Engineering (วิศวกรรมศาสตร) Mathematics 
(คณิตศาสตร) โดยการต้ังคําถามกับผูเรียน (ถามคือสอน) การชวน
ผูเรียนสะทอนความคดิเห็นจากส่ิงทีค่นพบในระหวางเรียน (สะทอนคดิ
คือเรียน) และการใหผูเรียนเรียบเรียงลําดับความคิดนั้นสูกระบวนการ
เขียนบทสรุป บทความวิชาการ และความคิดความรูสึกขณะทํางาน 
(เขียนคือคิด) โดยผูเรียนจะไดทักษะการทํางานเปนกลุมตั้งแตรวมกัน
กําหนดเร่ืองราวทีส่นใจทาํโครงงาน แลวออกแบบวธีิการหาคาํตอบดวย
การทําวิจยั ซึง่เรยีกวา โครงงานฐานวจิยั (Research-based Learning: 
RBL) ตอไป

 ผลการดําเนินงาน
 • จํานวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 30 โรงเรียน 
 • จํานวนครูที่เขารวมโครงการ 161 คน 
 • จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 1,277 คน 
 • จํานวนโครงงานท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ 195 โครงงาน

 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน
 โครงการนานเพาะพันธุปญญาปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
เนนการใหความรูแกครูผานระบบการประชุมออนไลนสอดคลองกับ
สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด19 ทําใหมีการจัดอบรมใหแกครู
ไดตลอดทัง้ปและเนนการฝกทักษะการสอนตามหลกัสตูรฐานสมรรถนะ
เปนหลัก สงผลใหครูไดเรียนรูเทคนิคการสอนออนไลนอยางตอเน่ือง 
ผลการดําเนินงานในรอบป โครงการสามารถจัดการฝกอบรมไดทั้งสิ้น 
14 ครัง้ มจีาํนวนครูทีเ่ขารบัการฝกอบรมทัง้ส้ิน 161 คน และมจีาํนวนครู
ที่จะไดรับประโยชนจากการฝกอบรมท้ังส้ิน 161 คน และนักเรียน
จํานวน 1,277 คน และมีโครงงานของนักเรียนท่ีเกิดจากการดําเนิน
โครงการท้ังสิ้น 195 โครงงาน

โครงการนานเพาะพันธุปญญา
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 ธนาคารเช่ือวาการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูโดยเปดโอกาสให
ครูไดทดลองใชวิธีการสอนใหมๆ ที่สามารถนําหลักการคิดวิเคราะห 
คดิสงัเคราะห และการเรียนรูหลักของเหตุ-ผล ทีเ่ขากับบรบิทของชุมชน
และนําเสนอโครงงานท่ีเปนประโยชน จะชวยใหนักเรียนในชุมชนรูจัก
คดิวิเคราะหเพ่ือแกปญหาตางๆ ในชมุชน เชน ปญหาส่ิงแวดลอม ปญหา
เศรษฐกิจทองถ่ิน ปญหาการดูแลคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยของคน
ในชมุชนใหดย่ิีงขึน้ นอกจากน้ี ยังเปนการพัฒนาทักษะสวนบคุคลใหแก
เยาวชน เชน ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะการนําเสนองาน 
การวางแผนและบริหารจัดการโครงการ รูจกัการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
ซึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีดีใหแกเยาวชนในการเตรียมความพรอมที่จะเติบโต
กาวสูวัยทํางานและเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต โดยธนาคาร
เช่ือวาการพัฒนาคนเปนปจจัยสําคัญในการชวยพัฒนาประเทศ 
เปนการลงทุนท่ีย่ังยืน ในขณะท่ีเยาวชน ชุมชน และบุคลากรทางการ
ศึกษามีทัศนคติที่ดี อันสงผลตอภาพลักษณที่ดีของธนาคาร
 

 ความเปนมา
 ธนาคารมีความตั้งใจที่จะดําเนินโครงการเพ่ือสังคมโดยใช
ความสามารถหลักขององคกรเร่ืองความรูทางการการเงินในการขับเคล่ือน
โครงการ โดยมุงเนนการใหความรูทางการเงิน การลงทุน การทําธุรกิจ
แกเยาวชนไทย มกีลุมเปาหมายเปนกลุมเยาวชนอายุระหวาง 15 - 20 ป 
ซึ่งเปนกลุมวัยรุนตอนปลายท่ีกําลังจะเติบโตไปเปนกลุมคนทํางาน
ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยโครงการ 
AFTERKLASS เริ่มดําเนินโครงการต้ังแตป 2557 เปนแพลตฟอรม
ออนไลนใหความรูทางการเงินกับเยาวชนไทยแหงแรกของประเทศไทย 
ซึ่งไมวาเยาวชนจะอยูหัวเมืองใหญหรือพื้นท่ีหางไกลก็สามารถเขาถึง
ความรูทางการเงินไดทุกคน

 รายละเอียดโครงการ
 AFTERKLASS เปนแพลตฟอรมออนไลนเพ่ือใหความรูทางการเงิน
แกเยาวชนในดานการออม การวางแผนการใชจาย การลงทุน 
และการเร่ิมตนทําธุรกิจ รวมถึงทักษะการใชชวิีตในดานอ่ืนๆ เชน การเรียน 
การใชชีวิต เทคโนโลยีตางๆ โดยเยาวชนสามารถศึกษาหาความรูได
ผานเว็บไซต WWW.AFTERKLASS.COM ซึ่งจะมี 3 Klass ไดแก 
Biz Master สําหรับผูสนใจเรื่องธุรกิจการคา การออม การบริหารเงิน 
และการลงทุน ไปจนถึงเทคนิคในการสรางรายไดตั้งแตวัยเรียน 
Smart Society สําหรับผูสนใจพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวกับการเรียน 
และ Play Yard สําหรับผูที่สนใจและช่ืนชอบในการทํากิจกรรม 
รวมถึงเน้ือหาดานอาชีพท่ีนาสนใจ และการสอนทักษะท่ีจําเปน
ตอการใชชีวิตในสังคมในอนาคต อีกท้ังมีระบบการเงินและธนาคาร 
ใหทดลองออมเงินและลงทุนผานกองทุนและหุนไดแบบไมยาก 
นอกจากน้ี บนเว็บไซตยังมีมินิเกม และเกมควิซตางๆ ที่สอดแทรก
ความรูอีกดวย

 การดําเนินงานป 2564
• AFTERKLASS ดําเนินงานภายใตธีม Super Hero อยางตอเน่ือง 

โดยคัดเลือกรุนพ่ีในกลุมใหมๆ ประมาณ 10 - 12 คน 
ที่มีประสบการณจริงและประสบความสําเร็จในสายอาชีพ
ดานตางๆ มาแบงปนเทคนิคในการทําธุรกิจ การใชชีวิต 
การฝกฝนตนเอง วิธีบริหารเงิน ไปจนถึงวิธีคิดในมุมมองตางๆ 
โดยสมาชิกสามารถพูดคุยและปรึกษากับเหลา Super Hero 
ที่มีความสามารถเฉพาะดานไดอยางเต็มที่  นอกจากน้ี  
จากสถานการณการระบาดของโควิด 19 โครงการฯ เปล่ียน
รปูแบบการจัดการเวิรคชอปเปนรูปแบบออนไลนอยางตอเน่ือง
ตลอดทั้งป ผานระบบ Zoom โดยเนนการมีปฏิสัมพันธกัน
ระหวางผูสอนและผู เขารวม  การวัดผลผาน  Pre-test 
และการทําการบานสงหลังเวิรคชอป เพ่ือวัดผลหลังการเรียน 
เชน การลงทุนในหุนและกองทุน การทําพรีเซนเทช่ัน เทคนิค
การจดโนตเลคเชอร การขายของออนไลน การสรางอาชีพจาก
แพชชั่น ลงทุนในโลกคริปโต ฯลฯ

 วัตถุประสงค
• เพ่ือสงเสริมทักษะความรูทางการเงินใหแกเยาวชน 
• เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประสบความสําเร็จในชีวิตของเยาวชน

ตามยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจของธนาคารท่ีตองการ
ชวยเพ่ิมอํานาจใหทุกชีวิตและธุรกิจของลูกคา

• เพ่ือสงเสริมเปาหมาย SDGs

โครงการ AFTERKLASS
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• ในดานการศึกษาและการเรียน การสอบเขามหาวิทยาลัย
เปนเปาหมายหลักในชีวิตของเยาวชนวัยรุน โครงการไดสนับสนุน
โดยจัดกิจกรรม AFTERKLASS Special Tutor Day “ฟตสกิล
ตวิกอนสอบ”เปนการจัดโคงสดุทายสอนติวเขมพเิศษ 5 วิชาหลกั
สําหรับการสอบเขาสูมหาวิทยาลัย คือ วิชาคณิตศาสตร 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร 
โดยอาจารยติวเตอรชื่อดังของประเทศ โดยจัดเปนรูปแบบ
ออนไลน เปนระยะเวลาตอเน่ือง 2 วัน โดยมีเยาวชนสมัคร
เขารวมกิจกรรม จํานวน 698 คน 

• ในดานสิ่งแวดลอม โครงการมุงเนนท่ีจะปลูกฝงใหเยาวชน
มีความรูความเขาใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดลอม และปญหา 
Climate Change เขาใจหวงโซและผลกระทบ รูจักวิธีรับมือ
และบรรเทา จึงจัดกิจกรรมพิเศษ รวมกับ Environmental 
Education Centre “ปองกันและบรรเทาภาวะโลกรวน ตองทํา
ยังไง หองเรียน AFTERKLASS มีคําตอบให” เปนเวิรคช็อป
แบบออนไลน 1 วัน โดยมวิีทยากรหลัก คอื คณุอเล็กซ เรนเดลล 
ทูตสิ่งแวดลอมไทยคนแรกของ UNEP มีเยาวชนสมัครเขารวม
กิจกรรม กวา 40 คน 

 ผลการดําเนินงาน 
• จํานวนสมาชิกในระบบออนไลน จํานวน 32,734 คน 
• จํานวนเยาวชนท่ีเขารวมเวิรกช็อปออนไลน จํานวน 1,430 คน 

(เน่ืองจากสถานการณโควิด 19 ทําใหตองเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดเวิรกช็อปเปนออนไลน)

• จํานวนสมาชิกท่ีติดตามผานชองทางโซเชียลมีเดีย 
  • Facebook จํานวน 49,751 คน
  • LINE@ จํานวน 6,892 คน
  • Twitter จํานวน 775 คน

• จํานวนผูไดรับผลประโยชน 559,588 คน
• การวัดมูลคาสื่อและขาวประชาสัมพนัธ 4.74 ลานบาท

 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 
• เยาวชนมีความรูเรือ่งทกัษะการออม การใชจาย และการบรหิาร

เงิน คิดเปนรอยละ 92 ของสมาชิกท้ังหมด
• เยาวชนมีความรูเร่ืองทกัษะการทําธุรกิจ และการลงทุน คดิเปน

รอยละ 88.5 ของสมาชิกท้ังหมด
• ธนาคารคาดวาเยาวชนท่ีเขารวมโครงการจะเกิดความรักความ

ผกูพันและเลือกใชบรกิารของธนาคารในอนาคต รวมท้ังบอกตอ
ผูคนรอบขางใหเลือกใชบรกิารของธนาคารเม่ือมโีอกาส คดิเปน
รอยละ 82 ของสมาชิกท้ังหมด

 ความเปนมา 
 ปญหาการจัดการขยะเปนปญหาใหญระดับประเทศ ซึ่งหน่ึงใน
มาตรการสาํคัญของโครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (EEC) 
และพ้ืนท่ีในแหลงทองเท่ียว คือมาตรการดานส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะ
การแกไขปญหาขยะมูลฝอยท่ีเร้ือรังมานาน โดยในพ้ืนท่ีดังกลาว
มีการขยายตัวท้ังในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในระดับสูง ซึ่งทําให
จํานวนประชากรขยายเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหมีปริมาณขยะจาก
ภาคครัวเรือน ชุมชนตางๆ และโรงงานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมในวงกวาง โดยขยะสวนใหญถูกนําไปฝงกลบโดยไมมี
การแยก ทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกจํานวนมาก อีกท้ังยัง
สงผลใหพ้ืนท่ีในการฝงกลบท่ีมีอยูเต็มเร็วกวาการคาดการณ และอาจ
ไมเพียงพอในอนาคต

 วัตถุประสงค
• เพ่ือสงเสริมใหชุมชนใน EEC และพ้ืนท่ีในแหลงทองเท่ียว 

เปนชุมชนตนแบบของสังคมปลอดขยะ ทั้งในเชิงพฤติกรรม
การแยกขยะและการแปลงขยะเปนสารชีวภัณฑมูลคาเพ่ิม 

• ใชกระบวนการทางชีวภาพท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอมในการสราง
ระบบการยอยขยะอินทรียเพ่ือการการผลิตพลังงานชีวภาพ 
และปุยชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหชุมชนสามารถ
เขาถึงแหลงพลังงานหมุนเวียนและลดปริมาณขยะท่ีจะถูกนํา
ไปฝงกลบ อันเปนสาเหตุหน่ึงของการปลอยกาซเรือนกระจก
ขึ้นสูชั้นบรรยากาศ

• สรางแรงกระตุนในการปรับพฤติกรรมการแยกขยะครัวเรือน
และชุมชนดวยการเพ่ิมมูลคาของขยะอินทรีย 

• เพ่ือสงเสริมเปาหมาย SDGs

โครงการสรางมูลคาเพิ่มใหขยะอินทรีย
ผานกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห 

GRI 103-3, GRI 203-2
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 รายละเอียดโครงการ
 ธนาคารรวมกบัทมีวิจยัโครงการขยะเพ่ิมทรพัยหรอื C-ROS (Cash 
Return from Zero Waste and Segregation of Trash) จากสํานัก
วิชาวิทยาศาสตรและวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริ เมธี
จัดทําโครงการสรางมูลคาเพ่ิมใหขยะอินทรียผานกระบวนการ
ชีววิทยาสังเคราะหในชุมชนบานมหาโพธิ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ 
วัดอรัญญาวาส คายทหารพันธุดี โรงพยาบาลนาน โรงเรียนดรุณวิทยา 
สาธารณสุขเทศบาลเมืองนาน ชุมชนบานดอนแกว จังหวัดนาน 
กอ.รมน.สวนร่ืนฤดี กรุงเทพมหานคร วัดเขาซก จงัหวัดชลบรุ ีวัดปายุบใน 
โรงเรียนวัดปายุบใน โรงเรียนบานบึงตะกาด จังหวัดระยอง เพ่ือใช
เปนตนแบบในการบริหารจัดการขยะอินทรียจากครัวเรือนและชุมชน
ไปเปนพลงังานชวีภาพทดแทนกาซหงุตม และการผลติสารชวีเคมทีีเ่ปน
ผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากขยะอินทรีย โดยผานกระบวนการตางๆ ดังน้ี

• คัดเลือกหัวเช้ือจําเพาะสูงภายใตสภาวะไรออกซิเจน เพ่ือสราง
หัวเช้ือจุลินทรียตนแบบในการแปลงขยะอินทรียในครัวเรือน
เปนพลังงานสะอาด 

• ติดต้ังระบบการหมักเศษอาหารพรอมกับใชหัวเช้ือจุลินทรียท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือสังเคราะหเช้ือเพลิงชีวภาพและสารบํารุงพืช 
สําหรับใชงานจริงในระดับชุมชน โดยระบบสามารถผลิต
กาซมเีทนไดสงูถึง รอยละ 70 - 80 ในระยะเวลาท่ีสัน้ (15 - 20 วัน) 
นอกจากน้ียังสามารถนํากากท่ีเหลือจากกระบวนการหมัก
มาใชประโยชนเปนสารบํารุงพืชชีวภาพท่ีมีธาตุอาหารหลัก
และธาตุอาหารรองครบถวน และยังมีฮอรโมนท่ีสําคัญ
ตอการเจริญเติบโตของพืชอีกดวย

 นอกจากน้ี ชุมชนยังสนับสนุนใหชาวบานนําขยะท่ียังสามารถ
ใชประโยชนได เชน ขยะอินทรีย ขยะพลาสติก มาแลกกับสารบํารุง
พืชชีวภาพท่ีสรางจากหัวเช้ือจุลินทรียประสิทธิภาพสูงของ C-ROS 
ซึ่งสารบํารุงพืชชีวภาพสามารถนําไปชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันทีมวิจัยก็จะไดรับขยะอินทรีย
เพ่ือนํามาเปล่ียนเปนสารมูลคาเพ่ิมไดเชนกัน โดยหลังจากน้ีทีมวิจัย
จะพัฒนาเทคโนโลยีการหมักเศษอาหารและหัวเช้ือจุลินทรียในระดับ
ที่ใหญขึ้น มีการวางแผนในการนําถายทอดความรูใหกับชุมชน และ
การจัดเก็บและวิเคราะหผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 
โดยมุงหวังวาหากโครงการประสบความสําเร็จจะเปนศูนยกลางการให
ความรูและแหลงศึกษาดูงานใหกับผูนําชุมชน อาสาสมัคร เพ่ือพัฒนา
ตอยอดสูการนําไปปฏิบัติจริงใหมีการขยายวงมากข้ึนในจังหวัดนาน 
และจงัหวัดอืน่ๆ อนัเปนการสรางมลูคาทางเศรษฐกิจในระดับครวัเรือน 
ชุมชน ตําบล และจังหวัด และเปนตนแบบในการพัฒนาเพ่ือใหจังหวัด
อื่นๆ นําไปประยุกตใชในอนาคต
 

 ผลการดําเนินโครงการป 2563
• ชมุชนสนบัสนนุใหชาวบานนําขยะท่ียังสามารถใชประโยชนได 

เชน ขยะอินทรีย ขยะพลาสติก มาแลกกับสารบํารุงพืชชีวภาพ 
โดยมูลคาสารบํารุงพืชชีวภาพท่ีผลิตไดคิดเปนมูลคามากกวา 
1,400,000 บาท อีกท้ังมีสวนชวยใหชาวบานนําขยะพลาสติก
มาบรจิาคท่ีศนูยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
สามารถสรางรายไดใหแกศูนยฯ มากกวา 120,000 บาทตอป 

• ประชาชนมากกวา 200 - 400 ครัวเรือนในชุมชนมีพฤติกรรม
ในการแยกขยะ และชวยสรางเมล็ดพันธุใหเยาวชน (โรงเรียน
จุมปวนิดาภรณ และโรงเรียนดรุณวิทยา) เห็นประโยชน
จากการแยกขยะ ทําใหชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

• หนวยงานทองถ่ินและหนวยงานราชการท่ีสนับสนุนเขารวม
โครงการ 13 แหง ไดแก ชุมชนบานมหาโพธิ โรงเรียนจุมป
วนิดาภรณ วัดอรัญญาวาส คายทหารพันธุดี โรงพยาบาลนาน 
โรงเรียนดรุณวิทยา สาธารณสุขเทศบาลเมืองนาน ชุมชน
บานดอนแกว จงัหวดันาน กอ.รมน.สวนรืน่ฤดี กรงุเทพมหานคร 
วัดเขาซก จังหวัดชลบุรี วัดปายุบใน โรงเรียนวัดปายุบใน 
โรงเรียนบานบึงตะกาด จังหวัดระยอง 

• ชวยเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน  และชวยลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไดสูงสุด 1,500 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอเดือน

• การวัดมูลคาสื่อและขาวประชาสัมพันธเปนมูลคา 3 ลานบาท

 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ
• ดานสังคม

• โครงการน้ีเปนตนแบบการแกปญหาแบบองครวมท่ีตนเหตุ 
เพ่ือสรางรากฐานท่ีถูกตองมัน่คงใหแกชมุชน และสามารถ
ชวยเหลือตัวเองไดอยางย่ังยืน 

• โครงการไดรับการตอยอดการสนับสนุนจากแหลงทุนอื่นๆ 
เพ่ือสรางเทคโนโลยีและระบบการจัดการขยะอินทรีย
ขนาดใหญ โดยเปนเทคโนโลยีการจัดการขยะขนาด 
500 - 1,000 กิโลกรัมตอวัน

   GRI 103-3, GRI 203-2
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• โครงการไดรับความสนใจจากผูคนวงกวางในหลาย
ภาคสวน ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล 
โรงเรียน พ้ืนท่ีทางการเกษตร คายทหาร รวมถึงชุมชน
จากหลายจังหวัด ที่ตองการนําเอาเทคโนโลยีนี้ไปชวย
ในการแกไขปญหาขยะอินทรีย เพ่ือนาํเทคโนโลยีทีส่รางข้ึน
ไปใชประโยชนโดยตรงกับชุมชน โดยมีแผนจะนําระบบไป
ตดิตั้งเพ่ิมเติมในป 2565 - 2566 อีก 21 สถานี ซึ่งนอกจาก
จะกอใหเกิดประโยชนตอเทศบาลและชุมชนโดยตรงแลว 
ยังเปนการทําใหชาวบานในชุมชนเห็นคุณคาของการแยก
และจัดการกับขยะมากข้ึนอีกดวย โดยมุงหวังท่ีจะสราง
และสงเสริมพฤติกรรมของครัวเรือนและชุมชนในการแยกขยะ
เพ่ือใหมีสุขอนามัยและชีวอนามัยท่ีดี และสรางสังคม
ไรขยะอยางย่ังยืน

• ดานส่ิงแวดลอม
• เยาวชนจากโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการสงตอความรู

ดานการจัดการส่ิงแวดลอมทีด่ใีหกับผูปกครองจนสามารถ
ชวยผลักดันใหเกิดการแยกขยะไดในท่ีสุด

• ขยะท่ีถูกสงไปยังหลุมฝงกลบมีปริมาณลดลง
• การปลอยกาซเรอืนกระจกในจังหวัดนาน กรุงเทพมหานคร 

และพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) มีปริมาณลดลง

 ธนาคารมุงหวังวา หากโครงการน้ีประสบความสําเร็จ จะชวยให
คนในชุมชนมสีขุอนามัยและมีชวิีตความเปนอยูทีด่ ีภายใตสิง่แวดลอม
ที่ดี นอกจากน้ี ยังชวยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy สงผลใหเกิดการ
ไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจภายในทองถิ่น สรางโอกาสทางธุรกิจ
ใหแกธนาคารในระยะยาว

 ความเปนมา
 โครงการนานแซนดบอกซเปนโครงการรูปแบบพิเศษท่ีรัฐบาล
อนุมัติขึ้น โดยเปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
ทีม่เีจตนารมณรวมกันแกไขปญหาพ้ืนฐานดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมในจังหวัดนาน ที่ไดรับผลกระทบจากการตัดไมทําลายปา 
โดยธนาคารกสิกรไทยเปนหน่ึงในภาคเอกชนท่ีเห็นความสําคัญและ
เปนแกนกลางในการสนับสนุนใหภาครัฐและประชาชนสามารถบรรลุ
ขอตกลงรวมกันในการแกไขปญหาปาไมและการใชประโยชนที่ดิน
ทํากินในจังหวัดนานในรูปแบบประชารัฐ อีกท้ังปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทําการเกษตรเชิงเด่ียวไปสูการผลิตแบบใหมหรืออาชีพท่ีเปนมิตร
ตอสิง่แวดลอม โดยชาวบานตองมรีายไดดขีึน้ เพียงพอกับความเปนอยู
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวยการจัดสรรสิทธิที่ทํากินในเขตปาใหแก
เกษตรกรท้ัง 90 ตําบลอยางถูกตองตามกฎหมายและเปนธรรม
เพ่ือเปาหมายในการฟนฟูผืนปา โครงการนานแซนดบอกซจึงเปน
การแกปญหาโดยการทดลองใชแนวคิดและวิธีการแกปญหา
แบบบรูณาการในรูปแบบใหมทีจ่ะชวยใหสามารถดําเนินโครงการไดจรงิ 
โดยอาจมีการพิจารณาปรับแกกฎระเบียบ หลักเกณฑ กฎหมายตางๆ 
ทีเ่ปนอปุสรรคเพ่ือใหสามารถดําเนินการบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ซึ่งหากโครงการประสบความสําเร็จ ก็จะสามารถถอดบทเรียนนําไป
ประยุกตใชกับจังหวัดอื่นๆ ตอไป

โครงการนานแซนดบอกซ
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 วัตถุประสงค
• เพ่ือรักษาปาตนน้ําและรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบในการเปนพลเมือง
ที่ดีของธนาคาร

• เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรในจังหวัดนานเปล่ียนผานจาก
การปลูกพืชเชิงเด่ียว โดยเฉพาะการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว
ทีม่มีลูคาต่ําและสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไปสูการเกษตร
แนวใหมที่มีมูลคาสูงและชวยรักษาสิ่งแวดลอม

• เพ่ือแกปญหาท่ีดนิทํากินของเกษตรกรและปาไมในจงัหวัดนาน 
ซึ่งถือเปนปาตนน้ําท่ีสําคัญของประเทศไทย

• เพ่ือสรางจิตสํานึกในการดูรักษาปาตนน้ํา และปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สงผลกระทบตอประเทศไทย

• เพ่ือสงเสริมเปาหมาย SDGs

 การดําเนินงานป 2564
 ตอเน่ืองจากการดําเนินงานในป 2563 ที่มีการจัดการประกวด 
“คาํพูดเปลีย่นโลก” เพ่ือหาคาํเรียกภาษาไทยของคําวา Climate Change 
และทายสุดไดคําเรียกท่ีชนะคือ “ภาวะโลกรวน” การทํางานตอเน่ือง
ของโครงการนานแซนดบอกซในป 2564 จึงดําเนินแคมเปญตอ
ใน 2 เร่ือง เพ่ือมุงเนนการรณรงคใหประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงความสําคัญ
ของปญหาภาวะโลกรวน หรือปญหาเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเร่ิมมีสวนรวมในการบรรเทาปญหา ดังน้ี 

• แคมเปญสรางการรับรูคําวา ภาวะโลกรวน เพ่ือกระตุก
ความสนใจกับสาธารณชนเก่ียวกับปญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change โดยกระตุนใหสังคม
เห็นความสําคัญของปญหาท่ีทวีความความรุนแรงและ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงชีวิตของมนุษยและ
สงัคม นอกจากสรางความตระหนักและความเขาใจ ยังนําไปสู
การรณรงคใหมารวมกันแกไขปญหาอยางจริงจัง ทั้งน้ี แนวคิด
ในการจัดทําคลิป เนนท่ีการประกาศคําวา ภาวะโลกรวน 
ใหติดหู โดยส่ือสารผานเน้ือเพลงท่ีแปลงจากเพลงยอดฮิต 
“หมากัด” ของคุณเอกชัย ศรีวิชัย และสรางเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ
แกงอสุรกายภาวะโลกรวน 3 ตัว คือ แลงรวน ฝนรวน พายุรวน 
เพ่ือใหเขาใจผลกระทบของปญหาภาวะโลกรวมใน 3 ดาน 
จากน้ัน นําแนวคิดดังกลางมาวางแผนกลยุทธการส่ือสาร

แบบบูรณาการ นําโดยคลิปโฆษณาหลัก เร่ือง “ภาวะโลกรวน” 
โดยโปรกอลฟระดับโลก นางสาวเอรียา จฑุานุกาล และนางสาว
โมรียา จุฑานุกาล (โปรเม โปรโม) ความยาว 2.30 นาที
ผลการดําเนินงาน
• คลิปโฆษณา “ภาวะโลกรวน” เขาถึงกลุมเปาหมายจํานวน 

35.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 63 ของกลุมเปาหมายน้ี 
และมีผูชมคลิปจํานวน 21.5 ลานคร้ัง

• จํานวนบทความท่ีนําคําวา “ภาวะโลกรวน” ไปใชตอ
ในโลกออนไลนถึง 50,000 บทความ

• การวัดมูลคาสื่อและขาวประชาสัมพันธ 31.7 ลานบาท
• การจัดกิจกรรมแขงขันวาดภาพฮีโร Climate Change 

เปนกิจกรรมตอยอดจากแคมเปญหลัก จัดในรูปแบบประกวด
การวาดภาพออนไลน ผานชองทางเฟซบุคเพจ “เรไรรายวัน” 
ซึ่งเนนสื่อสารกับกลุมเด็กเจนอัลฟา และกลุมผูปกครอง 
โดยใหโจทยการสรางจินตนาการฮีโรของตนเองท่ีมีพลังพิเศษ
ในการชวยปราบอสุรกายแกงภาวะโลกรวนท้ัง 3 ตัว พรอมทั้ง
เขียนบรรยายส้ันๆ ถึงพลังฮีโรและวิธีการปราบ วัตถุประสงค
ของการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี คือ ตองการใหเยาวชนกลุมเด็กเล็ก
ไดเ รียนรูและเขาใจปญหาน้ี และรูจักวิธีแกไขไดตั้งแต
ในวัยเยาว
ผลการดําเนินงาน

  • จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 65 คน 
  • มูลคาสื่อหรือขาวประชาสัมพันธ คิดเปน 0.7 ลานบาท

 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน
 การสรางความสนใจในคําใหมนี้ เพ่ือตองการสรางการรับรูใน
วงกวางใหแกสาธารณชนถึงวิกฤติของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หรือ “ภาวะโลกรวน” และสังเกตไดวา แคมเปญไดรับความสนใจ
อยางมาก และเร่ิมมีการใชคําน้ีกันอยางแพรหลาย ทั้งองคกรตางๆ 
นักอนุรักษสิ่งแวดลอม นักศึกษา เยาวชน ผูสื่อขาว ถือเปนจุดเร่ิมตน
ที่ดี ที่ทุกคนเร่ิมตระหนักวาเร่ืองนี้ไมใชแคเร่ืองของนักอนุรักษ จิตอาสา 
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมเพียงอยางเดียว แตเปน
เรื่องของเราทุกคนท่ีตองเริ่มชวยกันบรรเทาปญหาน้ี และเมื่อทุกคน
มีความเขาใจก็จะสงผลตอพฤติกรรมในการชวยกันลดปญหาโลกรอน
ตอไปในอนาคต โดยธนาคารมุงหวังวา โครงการน้ีจะชวยสราง
ภาพลักษณของการเปนผูพิทักษและรักษาส่ิงแวดลอมเพ่ือสรางสังคม
คารบอนเปนศนูยตามกรอบและนโยบายการดาํเนินงานดานการพัฒนา
อยางย่ังยืนของธนาคาร



การเปนผูพิทักษและรักษาสิ่งแวดลอม
เพื่อสรางสังคมการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย

140 การเปดเผยขอมูลทางการเงิน

ที่เกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศ

166 การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม

ของธนาคาร

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1 และ 2

90,172.91
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

(ลดลงรอยละ 7.79
เทียบกับปฐาน 2563)

ธนาคารพาณิชยไทยแหงแรก
ที่ชดเชยคารบอนเปนศูนย

มิติ
สิงแวดลอม



สินเชื่อและการลงทุน
ดานความยั่งยืน และสิ่งแวดลอม

65,077ลานบาท

สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดลอม 
ยอดสินเชื่อรวม

17,433 ลานบาท

กองทุน การออกหุนกู และการลงทุน
ดานสิ่งแวดลอม

47,644ลานบาท
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ธนาคารกําหนดเปาหมายการปลอย
กาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย จาก
การดําเนินงานของธนาคาร (ขอบเขตท่ี 1 
และ 2)* ภายในป 2573 (ค.ศ. 2030) 
รวมท้ังกําหนดเปาหมายการปลอย
ก าซเรือนกระจกสุทธิ เป นศูนย  ใน
พอรตโฟลิโอของธนาคารใหสอดคลอง
กับเปาหมายของประเทศไทย และจะเรง
ดําเนินการในสวนท่ีเปนไปไดใหรวดเร็วขึน้

ธนาคารมุงมัน่เปนธนาคารแหงความย่ังยืน
ชั้นนําของประเทศไทย โดยสนับสนุน

ุ

ดานการเงินและการลงทุนเพ่ือความย่ังยืน 
ไมนอยกวา 1 - 2 แสนลานบาท ภายใน
ป 2573 (ค.ศ. 2030) และจะเปนผูบกุเบิก
การเสนอผลิตภัณฑและบริการทาง
การเงินท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ธนาคารมุงมัน่ใหการสนับสนุนประเทศไทย
และลูกคาของธนาคารท่ีอยู ในระบบ
เศรษฐกจิทัง้ภูมภิาค ในการลดปริมาณ

ู ู

การปล อยก าซเรือนกระจก  อีกท้ัง
ฐ ู

จ ะ ส นับส นุนคว ามพยายามขอ ง
ประชาคมโลก ในชวงเปล่ียนผานเขาสู
การปลอยกาซเรอืนกระจกสทุธิเปนศนูย
ภายในป 2593 (ค.ศ. 2050) ซึง่สอดคลอง
กับเปาหมายความตกลงปารีส

ธนาคารกสิกรไทยมุงมัน่ท่ีจะดาํเนินการ
เพ่ือเพ่ิมอํานาจใหทุกชีวิตและธุรกิจ
ของลูกคาและพรอมสนับสนุนลูกคา
กาวสูเศรษฐกิจการปลอยกาซเรอืนกระจก
สทุธิเปนศนูย ทัง้น้ี ความย่ังยืนไดฝงแนน

ู ฐ

ในวิถีการดําเนินธุรกิจและการใหบรกิาร
ลกูคาของธนาคาร

การเปดเผยขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศ 
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) 

 จากรายงานผลการประเมนิเก่ียวกับการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศของคณะกรรมการระหวางรฐับาลวาดวย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Inter-governmental 
Panel on Climate Change: IPCC) ป 2564 ที่เรียก
สถานการณวิกฤติโลกรอนวา ‘Code Red’ แสดงให
เห็นถึงความรายแรงของสถานการณขั้นสูงสุดที่อาจ
ทาํใหโลกสญูเสียมลูคาทางเศรษฐกิจทัง้หมดรอยละ 10 
ภายในป 2593 โดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจลดลงถึงรอยละ 20 
หากเราไมดําเนินการใดๆ
 นอกจากน้ี จากการศึกษาของกรนีพีซใน 7 เมอืงใหญ
ของเอเชีย พบวา ภาวะโลกรวนจะสงผลกระทบ
อยางมากตอประชาชนและเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ 
ซึ่งอยูตํ่ากวาระดับน้ําทะเล มีความเส่ียงสูงที่จะเกิด
ภาวะน้ําทะเลหนุนและนํ้าทวม โดยคาดวาจะเกิด
ผลกระทบตอเศรษฐกิจรวมกวา 5.12 แสนลาน
เหรียญสหรัฐฯ  ในชวง 10 ป ซึ่งภัยธรรมชาติที่
เพ่ิมมากขึ้นทําใหภาครัฐตองจัดสรรงบประมาณ 
โดยเฉพาะงบฉุกเฉินเพ่ือชวยผูประสบภัย งบฟนฟู
เยียวยาผูทีเ่ดือดรอน และการปองกันภัยธรรมชาติทีจ่ะ
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งหากรายจายดังกลาวเพ่ิมขึ้นคงทําให
เกิดประเด็นเศรษฐกจิตามมา เห็นไดวา ความตองการ
ทางการเ งิน เ พ่ือนํ าไปใช  ในการเป ล่ียนแปลง
ดานส่ิงแวดลอมมเีพ่ิมขึน้อยางมากในชวงเปล่ียนผาน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย Net Zero การสนับสนุน
ทางการเงินจึงเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญท่ีจะชวยให
ทุ กภาคส  วนลดหรื อบ ร ร เ ท าผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เห็นไดจากใน
การประชุม COP 26 (the 26th UN Climate Change 
Conference of the Parties) ปลายป 2564 
มีสถาบันการเงินราว 450 แหง ซึ่งมีการควบคุมเงิน
ราว 130 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ (ประมาณ 4,259 
ลานลานบาท) เห็นชอบท่ีจะสนับสนุนเทคโนโลยี
สะอาดอยางพลังงานหมุนเวียนและปฏิเสธท่ีจะให
การสนับสนุนทางการเงินแกอตุสาหกรรมท่ีใชเช้ือเพลิง
ฟอสซลิ เพ่ือใหเปาหมาย Net Zero สาํเร็จเปนรปูธรรม 
 ธนาคารกสิกรไทยตระหนักดีถึงบทบาทหนาท่ี
ทีส่าํคัญน้ี และพรอมท่ีจะรวมกับลกูคาและผูมสีวนไดเสีย
ทีเ่ก่ียวของเพ่ือวางแผนรองรับความเส่ียงและหาโอกาส
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศโดยเร็วท่ีสดุ

* ขอบเขตท่ี 1 ปรมิาณกาซเรอืนกระจกท่ีปลอยออกมาจากกจิกรรมตางๆ ขององคกรโดยตรง (Direct Emissions) ไดแก การเผาไหมของเครือ่งจกัร 
  การใชพาหนะขององคกร (ทีอ่งคกรเปนเจาของเอง) การใชสารเคมีในการ บาํบัดน้ําเสีย การร่ัวซมึ/รัว่ไหล จากกระบวนการหรือกิจกรรม เปนตน
 ขอบเขตท่ี 2 ปรมิาณกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน (Energy Indirect Emissions) ไดแก การซ้ือพลังงานมาใชในองคกร ไดแก 
  พลังงานไฟฟา พลังงานความรอน พลังงานไอน้ํา เปนตน

ความมุงม่ัน
ของธนาคารกสิกรไทย
เพ่ือมุงสูการปลอย

กาซเรือนกระจกสุทธิ
เปนศูนย

2 1 

3 4 

GRI 102-11
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เสนทางเพื่อมุงสูการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย

ขอบเขตการปลอย
กาซเรือนกระจก 

(Scope)

แนวทางการดําเนินงาน
(Roadmap)

เปาหมาย
(Target)

การดําเนินงาน
ของธนาคาร
(ขอบเขตท่ี 1 

และ 2)

พอรตโฟลิโอ
ของธนาคาร
(ขอบเขตท่ี 3)

การปลอย
กาซเรือนกระจกสุทธิ

เปนศนูยในพอรตโฟลิโอ
ของธนาคาร

ใหสอดคลองกับเปาหมาย
ของประเทศไทย

และจะเรงดําเนินการ
ในสวนที่เปนไปได

ใหรวดเร็วขึ้น 

ปริมาณ
กาซเรือนกระจก

ลดลง
รอยละ 21

การปลอย
กาซเรือนกระจกสุทธิ
จากการดําเนินงาน
ของธนาคารเปนศูนย

การสนับสนุน
ดานการเงินและ

การลงทุน
เพื่อความย่ังยืน 
ไมนอยกวา 

1 - 2 แสนลานบาท 

การสนับสนุน
ความพยายาม

ของประชาคมโลก
ในชวงเปล่ียนผาน
เขาสูการปลอย

กาซเรือนกระจกสุทธิ
เปนศูนย ซึ่งสอดคลอง

กับเปาหมาย
ความตกลงปารีส

ป 2593 (ค.ศ. 2050)    

ป 2573 (ค.ศ. 2030)   

ป 2568 (ค.ศ. 2025) 

ป 2563 (ค.ศ. 2020)  

ปฐาน

การปลอย
กาซเรือนกระจกสุทธิ
เปนศูนยภายใน 

ป 2573 (ค.ศ. 2030)

   GRI 102-11

Net 
Zero
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 ธนาคารจัดทํารายงานตามขอเสนอแนะของกรอบการเปดเผยขอมูลทางการเงินท่ีเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ (Task-Force on Climate-related 
Financial Disclosures: TCFD)*  ซึ่งประกอบดวยขอมูลทั้ง 4 ดาน ดังน้ี

* สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน Task-Force on Climate-related Financial Disclosures (June 2017)
 และ Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (October 2021)

Metrics
and 

Targets

Risk
Management

Strategy

Governance

การกํากับดูแล

การกํากับดูแลและการบริหารจัดการ
ความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวกับ
สภาพภูมิอากาศ

1. คณะกรรมการธนาคาร 
2. คณะกรรมการกํากับความเส่ียง 
3. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
4. คณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียงดานเครดิต 
5. คณะอนุกรรมการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

กลยุทธ

ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาส
เก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ  ที่มีตอกลยุทธ
ทางธุรกิจและการวางแผนทางการเงิน

1. กลยุทธการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ
 เปนศูนย (Net Zero Strategy)
2. การวิเคราะหประเมินความเส่ียง 
 โอกาส และผลกระทบ
 ทีเ่ก่ียวกับสภาพภูมอิากาศ
 ภายใตสมมติฐานตางๆ 
 (Climate-related 
 scenario analysis)

การบริหารความเส่ียง

กระบวนการท่ีใชในการประเมินและระบุความเส่ียง 
ตลอดจนบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเก่ียวกับ
สภาพภูมิอากาศ 

1. กระบวนการวิเคราะหความเส่ียง และผลกระทบ
 ทีเ่ก่ียวของกบัสภาพภมูอิากาศทีม่ผีลตอการดาํเนินงาน
 และพอรตโฟลิโอของธนาคาร
2. การบริหารจัดการความเส่ียงและผลกระทบ
 ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

ตัวช้ีวัดและเปาหมาย

ตวัชีวั้ดและเปาหมายท่ีใชประเมินและ
บรหิารจดัการความเส่ียงและโอกาส
ทีเ่ก่ียวกับสภาพภูมอิากาศ 

1. เปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย 
 1.1 การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ
  จากการดําเนินงานของธนาคารเปนศูนย
  ในป 2573 (ค.ศ. 2030)  
  (ขอบเขตท่ี 1 และ 2)
 1.2 การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย
  ในพอรตโฟลิโอของธนาคาร
  ใหสอดคลองกับเปาหมาย
  ของประเทศไทย
2. การสนับสนุนดานการเงินและการลงทุน
 เพ่ือความย่ังยืน ไมนอยกวา 
 1 - 2 แสนลานบาท ภายในป 2573 
 (ค.ศ. 2030)

GRI 102-11, GRI 102-12
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 คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทและหนาท่ีทีส่าํคัญในการกํากับดแูลการบริหารงานของธนาคาร มคีวามเปนอสิระในการตัดสนิใจเพ่ือประโยชน
สงูสดุของธนาคารและผูมสีวนไดเสีย และมีหนาท่ีใหความเห็นชอบตอวิสยัทัศน คานิยมหลักและยุทธศาสตรการดําเนินงาน ซึง่ไดทบทวนเปนประจํา
ทุกป และอนุมัติในประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย รวมถึงแผนธุรกิจ
และงบประมาณประจําป กํากับดูแลและติดตามใหการบริหารงานของฝายจัดการเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนธุรกิจที่กําหนด
อยางมีประสิทธิผลและถูกตองตามกฎหมาย ขอบงัคับตางๆ รวมถึงใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององคการสหประชาชาติ (SDGs) 
และความตกลงปารีส โดยธนาคารไดกําหนดโครงสรางนโยบาย และการบริหารจัดการดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการดําเนินงานดานความย่ังยืนท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล ดังน้ี 

คณะกรรมการธนาคาร
• อนมุตันิโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงตางๆ 
 และการกําหนด Risk Limit & Risk Appetites

คณะกรรมการกํากบัความเสีย่ง
• ดแูลใหมกีารปฏิบตัติามนโยบายและกลยุทธ
 การบริหารความเส่ียงรวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได
• ประเมินนโยบายและกลยุทธการบริหารความเส่ียง
 ครอบคลมุความเส่ียงทุกประเภทและความเส่ียงท่ีเกิดใหม

คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ
• ดแูลและตดิตามการดําเนินงานดานความรับผดิชอบ
 ตอสิง่แวดลอม สงัคม และธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งดานเครดติ
• กําหนดนโยบายและกระบวนการเครดิตดานส่ิงแวดลอม สงัคม 
 และธรรมาภิบาล รวมถึงการปรับปรงุนโยบายและกระบวนการ
 ดงักลาวใหเปนปจจบุนั

คณะอนุกรรมการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน
• พิจารณาเห็นชอบกรอบการดาํเนินงาน 
 และแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน
• พิจารณาเห็นชอบนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร และตวัชีวั้ด 
 ทีเ่ก่ียวของกับการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน 
• ดแูลและตดิตามผลการดําเนินงานความย่ังยืน
• พิจารณาการส่ือความดานการพัฒนาอยางย่ังยืนทัง้ภายใน
 และภายนอกธนาคาร ตลอดจนการเปดเผยขอมลูตามกรอบ
 และมาตรฐานดานความย่ังยืนในระดับประเทศและระดับสากล

หนวยธรุกิจ
• ประเมินความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและสงัคม
• ตดิตามการปฏิบตัติามกฎหมายขอตกลงดานส่ิงแวดลอมและสงัคม

หนวยงานติดตามและควบคมุ
• กําหนดใหมีการจัดการดานส่ิงแวดลอมและสังคมตามขอตกลง
• รายงานใหคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการ

Recommended disclosures
a.  Describe the organization’s governance around climate-related risks and opportunities.
b.  Describe management’s role in assessing and managing climate-related risks 
 and opportunities.

โครงสรางการกํากับดูแล

Describe the organization’s 
governance around 
climate-related risks 
and opportunities.

Governance

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่งดานเครดติ

คณะอนุกรรมการพัฒนา
เพือ่ความยัง่ยนื

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยง

หนวยธุรกิจ หนวยงาน
ติดตามและควบคุม

   GRI 102-11, GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-20, GRI 102-29, GRI 102-30
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 คณะกรรมการธนาคาร มหีนาท่ีอนมุตัยุิทธศาสตร เปาหมาย นโยบาย
การดําเนินธุรกิจซึง่ครอบคลมุการดําเนินการดานการพัฒนาอยางย่ังยืน  
รวมถงึอนมุตันิโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง ขอบเขตความเสีย่ง
ที่ยอมรับไดและขอบเขตความเส่ียง ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียงและ
โอกาสดานส่ิงแวดลอม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) รวมถงึผลกระทบ
จากความเส่ียงดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate-Related 
Risk) ซึ่งมีการทบทวนเปนประจําทุกป นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ธนาคารไดมอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหารทําหนาท่ีเปน Chief 
Environmental Officer โดยมีเปาหมายใหธนาคารเปนผูพิทักษและ
รกัษาส่ิงแวดลอม เพ่ือสรางสังคมการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธเิปนศูนย
และกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานดานความย่ังยืน ตั้งแตระดับ
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ผูบริหารระดับสูง ลงมาสูระดับปฏิบัติการ 
เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานจะบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว

 คณะกรรมการกํากับความเส่ียง มหีนาท่ีใหคาํแนะนําคณะกรรมการ
ธนาคารเก่ียวกับกรอบการกํากับดแูลความเส่ียงของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
ดูแลใหผูบริหารระดับสูงรวมถึงหัวหนาหนวยงานบริหารความเส่ียง
ใหปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธการบริหารความเสี่ยง และทบทวน 
สอบทานความเพียงพอของนโยบายและกลยุทธการบริหารความเส่ียง
โดยรวม เพ่ือประเมินวานโยบายและกลยุทธการบริหารความเส่ียง
ครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภทและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม รวมถึง
ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) และความเส่ียง
ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-Related Risk) 
โดยจะมีการจัดประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานตอ
คณะกรรมการธนาคาร

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีหนาท่ีดูแลการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาอยางย่ังยนืท้ังงานดาน สิง่แวดลอม สงัคม และธรรมาภบิาล 
โดยทบทวนและใหความเห็นในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพ่ือแกไข
ปรับปรุงตามความเหมาะสมเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการธนาคาร 
รวมถึงให ข อแนะนําต อการพิจารณาโครงการที่ เ ก่ียวข องกับ
สิ่งแวดลอมและสังคม เพ่ือใหมั่นใจวาธนาคารมีการจัดการความเส่ียง
ดานส่ิงแวดลอมและสังคมอยางเหมาะสม และติดตามความคืบหนา
ของโครงการอยางสมํ่าเสมอ โดยจะมีการจัดประชุมไมนอยกวา
ปละ 4 ครั้ง  

 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงดานเครดิต มีหนาท่ีกําหนด
ทิศทาง กลยุทธในการบริหารเครดิตของธนาคาร กําหนดและปรับปรุง
นโยบายเครดิตและกระบวนการเครดิต โดยคํานึงถึงความเส่ียง
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงความเสี่ยง
ดานการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate-Related Risk) 
เพ่ือกําหนดกลยุทธในการบริหารพอรตโฟลิโอ เปาหมาย และ
กรอบการใหสินเช่ือตามประเภทธุรกิจเพ่ือลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก (Financed Emission) ในพอรตโฟลิโอของธนาคาร
อยางมปีระสิทธิภาพตามแนวทางการใหสนิเชือ่อยางมคีวามรับผดิชอบ 
และไดกําหนดใหจัดการประชุมเปนประจําทุกเดือน

 คณะอนุกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน มีหนาท่ีขับเคลื่อน
การดําเนินงานของธนาคารใหสอดคลองตามนโยบายการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาอยางย่ังยืนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหบรรลุ
ผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดไว ตามยุทธศาสตรการเปน
ธนาคารแหงความย่ังยืน โดยมีประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนประธาน 
และกําหนดใหมีการจัดประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

GRI 102-11, GRI 102-20, GRI 102-29, GRI 102-30, GRI 102-31
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Recommended disclosures
a. Describe the climate-related risks and opportunities the organization 
 has identified over the short, medium, and long term.
b.  Describe the impact of climate-related risks and opportunities 
 on the organization’s businesses, strategy, and financial planning.
c.  Describe the resilience of the organization’s strategy, taking into consideration 
 different climate-related scenarios, including a 2°C or lower scenario.

กลยุทธการบริหารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Disclose the actual 
and potential impacts 
of climate-related risks 
and opportunities on 
the organization’s businesses, 
strategy, and financial planning 
where such information 
is material.

Strategy

Resource Efficiency
Policy and Legal

Product/Services
Market Energy Source

Technology

Markets
Reputation

Resilience

Opportunities
Transition Risks

OpportunitiesRisks

Financial Impact

Strategic Planning
Risk Management

Cash Flow
Statement

Income
Statement

Balance
Sheet

Acute
Chronic

Physical Risks

Assets & Liabilities
Capital & Financing

Revenues
Expenditures

 ตามท่ีธนาคารประกาศความมุงมั่นในการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย โดยกําหนดเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย
จากการดําเนินงานของธนาคาร (ขอบเขตท่ี 1 และ 2) ภายในป 2573 (ค.ศ. 2030) และกําหนดเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย
ในพอรตโฟลโิอของธนาคารใหสอดคลองกบัเปาหมายของประเทศไทย และจะเรงดาํเนินการในสวนท่ีเปนไปไดใหรวดเรว็ข้ึน ทัง้นี ้ธนาคารวางแผน
การกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานเพ่ือปรับพอรตโฟลิโอของธนาคารใหสอดคลองกับความตกลงปารีส (Paris Agreement) และเปาหมาย
ของประเทศไทย ดวยการสนับสนุนและสงเสริมการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยธนาคารผนวกความเส่ียงและโอกาสจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาเปนสวนหน่ึงในกระบวนการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบดวย 
การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การติดตามและควบคุมความเส่ียง และการรายงานความเส่ียง    

การระบุความเส่ียงและโอกาสที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทางการเงิน

ที่มาของภาพ: Task Force on Climate-related Financial Disclosures, www.fsb-tcfd.org

 ธนาคารวิเคราะหความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวของกับสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทางการเงินท่ีสําคัญของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 

การวิเคราะหความเสี่ยง การวิเคราะหโอกาส 

 หมายถึงการวิเคราะหความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงของนโยบาย
และกฎระเบียบทางการ การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีและการตลาด 
เชน ผลกระทบตอภาคธุรกิจจากนโยบายการจัดเก็บภาษีคารบอน เปนตน 
และความเส่ียงทางกายภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ  เชน 
ผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแลง เปนตน   

 หมายถึงการวิเคราะหประโยชนที่ ได จากการใช ทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ แหลงพลังงาน โอกาสทางธุรกิจจากการมี
ผลิตภัณฑ/บริการ โอกาสทางตลาด และความยืดหยุนในการปรับตัว
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ประเด็น
ความเสี่ยง

คําอธิบาย
ประเด็นความเสี่ยง

ผลกระทบ
ตอธุรกิจธนาคาร

ระยะเวลาของ
ความเส่ียง

ความเสี่ยง
ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของ
นโยบายและกฎ 
ระเบียบทางการ 
การเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยี
และการตลาด

ความเส่ียง
ดานกฎหมาย
และนโยบาย

คําอธิบายประเด็นความเส่ียง
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือผิดเง่ือนไขตางๆ ที่กฎหมายกําหนด 

• คาใชจายในการดําเนินธุรกิจของธนาคารเพ่ิมข้ึน
• การตัดจําหนาย การดอยคาของสินทรัพย 
เน่ืองจากลูกคาปรับตัวไมทันตอ
การเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบตางๆ

ระยะส้ัน-
ระยะยาว

แนวโนมกฎหมายและกฎระเบียบดาน
สิ่งแวดลอมที่มีความเขมงวดมากข้ึน เชน 
ภาษีคารบอน มาตรการดานส่ิงแวดลอม
ที่ทําใหเกิดการกีดกันทางการคา เปนตน

ระยะกลาง-
ระยะยาว

ความเส่ียง
ดานเทคโนโลยี 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเปลี่ยนผาน
ไปสูการปลอยกาซเรือนกระจกตํ่า เชน 
เทคโนโลยีการผลิตท่ีใชพลังงานทดแทน
เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
เปนตน

• การตัดจําหนาย การดอยคาของสินทรัพย 
• การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี สงผลตอ
การลงทุนที่สูงขึ้น

• อุปสงคลดลงในสินคาท่ีปลอยกาซเรือนกระจกสูง 
สงผลกระทบตอรายไดของลูกคาและ
ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกคาลดลง

• เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น

ระยะกลาง-
ระยะยาว

ความเส่ียง
ดานการตลาด 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค 
ทําใหอุปสงคและอุปทานเปล่ียนแปลงไป 
ผูบริโภคนําปจจัยดานส่ิงแวดลอมและ
โลกรอนมาเปนหน่ึงในปจจัยในการเลือกซ้ือ
สินคา ทําใหตลาดเปล่ียนแปลงไป

• ผูบริโภคหันมาสนใจสินคาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น สงผลกระทบตอยอดขาย
ของสินคาท่ีปรับตัวไมทัน เกิดปญหาทาง
การเงิน ทําใหความสามารถในการชําระหน้ี
ของลูกคากลุมน้ีลดลง

• การตัดจําหนาย การดอยคาของสินทรัพย

ระยะกลาง-
ระยะยาว

ความเส่ียง
ดานภาพลักษณ 

การปลอยสินเช่ือใหกับธุรกิจท่ีไมเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม แรงกดดันจากผูมีสวนไดเสีย 
เชน ลูกคา นักลงทุน เปนตน

• ความเช่ือมั่นของผูมีสวนไดเสียลดลง
• ลูกคาใชบริการกับธนาคารนอยลง 
สงผลกระทบตอรายไดของธนาคาร

ระยะส้ัน-
ระยะยาว

ความเสี่ยง
ทางกายภาพจาก
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ภัยธรรมชาติ
อยางฉับพลัน

ภัยแลง น้ําทวม ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะ
เกิดบอยมากข้ึนและรุนแรงมากข้ึน

• ความเสียหายตอทรัพยสินของลูกคาและธนาคาร
• ธุรกิจหยุดชะงัก
• ตนทุนและคาใชจายในการปองกันและบรรเทา
เยียวยาผลกระทบจากภัยธรรมชาติสูงขึ้น 

• เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน
• การตัดจําหนาย การดอยคาของสินทรัพย

ระยะกลาง-
ระยะยาว

ภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นเปน
ระยะเวลานาน 

อุณหภูมิโลกสูงขึ้น สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ําทะเล

ระยะยาว

การวิเคราะหความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทางการเงินตอธุรกิจธนาคาร

ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทางการเงิน 

 เปนความทาทายท่ีภาคธุรกิจและธนาคารตองหาวิธีการบริหารจัดการความเส่ียง ซึง่มผีลตอความสามารถในการทํากําไร การแขงขัน ภาพลักษณ 
และความอยูรอด หากภาคธุรกจิปรบัตวัไมทนั จะทาํใหตนทุนในอนาคตสงูขึน้เน่ืองจากตองใชเงินลงทนุมากข้ึน คาใชจายในการพัฒนาสินคาและบรกิาร
ทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอมสงูขึน้ สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขนั และความสามารถในการชาํระหน้ีใหแกธนาคาร สรางผลกระทบทางการเงิน
ตอธนาคารในทายท่ีสุด
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โอกาสท่ีเกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทางการเงิน 

 จากการท่ีภาคธุรกจิและประเทศตางๆ ตัง้เปาหมายลดการปลอยกาซเรอืนกระจกสทุธิเปนศนูย หรอื Net zero และมุงสูสงัคมทีเ่นนการใชพลงังาน
หมุนเวียนและพลังงานสะอาดเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนไปสูการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพลังงานและลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก ทาํใหความตองการทางการเงินเพ่ือนาํไปใชในการเปล่ียนผานเพ่ือใหบรรลเุปาหมาย Net Zero มเีพ่ิมมากขึน้ ธนาคารจึงเล็งเห็นโอกาส
ที่จะชวยใหทุกภาคสวนเปล่ียนผานไปสูเปาหมายดังกลาว

ประเด็นโอกาส คําอธิบายประเด็นโอกาส โอกาสหรือประโยชนทางธุรกิจของธนาคาร

การใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ 

การใชพลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
เชน การรีไซเคิลน้ําเสีย การใชอุปกรณประหยัด
พลังงาน การสรางอาคารท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เปนตน

• การลดตนทุนในการดําเนินงานของธนาคาร
จากการวางแผนกลยุทธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

• การเพ่ิมมูลคาของสินทรัพยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• การเพ่ิมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของพนักงาน
• การสรางภาพลักษณที่ดีใหแกธนาคารแหลงพลังงาน การใชเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม ความรวมมือกับองคกรตางๆ 
ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการดานสภาพภูมิอากาศ 
เชน กฎหมายภาษีคารบอน ตลาดคารบอน เปนตน

ผลิตภัณฑ/บริการ • การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน
เพ่ือสนับสนุนธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

• การพัฒนาผลิตภัณฑที่มากกวาบริการทาง
การเงินเพ่ือชวยลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

• การสรางรายไดจากผลิตภัณฑและบริการทางการเงินท่ี
สนับสนุนธุรกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

• การสรางรายไดใหมจากผลิตภัณฑท่ีมากกวาบริการทางการเงิน
• การขยายโอกาสทางธุรกิจ เชน การทําธุรกิจยานยนตไฟฟา
การจัดตั้งตลาดคารบอน Emission trading 
platform และ Carbon token เปนตน

• การขยายฐานขอมูลลูกคาท่ีไดจากการทําธุรกิจใหม
ที่มากกวาการใหบริการทางการเงิน

• การเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
• การกระจายความเส่ียงในสินทรัพยทางการเงินของธนาคาร

ตลาด • การขยายตลาดดวยการสนับสนุนทางการเงิน
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

• การสรางตลาดใหมดวยผลิตภัณฑและบริการ
ที่มากกวาบริการทางการเงิน

ความยืดหยุนในการปรับตัว การปรับตัวใหทันตอการปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

• การปรับปรุงยุทธศาสตรทางธุรกิจเพ่ือมุงเนน
การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ 

• การวิเคราะหความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจ
ที่เก่ียวของกับสภาพภูมิอากาศ

• การจัดโครงสรางการทํางาน การพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน และการสรางระบบการจัดเก็บขอมูล
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการดานสภาพภูมิอากาศ 

• การเพ่ิมมูลคาตลาดและสรางช่ือเสียงของธนาคาร

การวิเคราะหประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบท่ีเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศภายใตสมมติฐานตางๆ 
(Climate-related Scenario Analysis) 

 ธนาคารนําผลการประเมินความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวของกับสภาพภูมอิากาศมาเปนปจจยัหน่ึงในการกําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
ในอนาคตเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหแกธนาคารและลูกคาของธนาคาร เพ่ือใหสามารถปรับตัวและ
สรางความยืดหยุนตอสถานการณตางๆ (Resilience) ในอนาคต ดังน้ัน ธนาคารจึงทําการวิเคราะห ประเมินความเส่ียง โอกาส และผลกระทบ
ทีเ่ก่ียวกับสภาพภูมอิากาศภายใตสมมตฐิานตางๆ (Climate-Related Scenario Analysis) ทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปรมิาณตามขอเสนอแนะในการเปดเผย
ขอมูลทางการเงินท่ีเก่ียวของกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) เพ่ือประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอพอรตโฟลิโอ
ของธนาคาร และนําผลลพัธทีไ่ดมาใชวางแผนกลยุทธในการบริหารจดัการพอรตโฟลโิอทัง้ในมมุการบรหิารความเส่ียงและการหาโอกาสทางธุรกิจ 
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1.1 การกําหนดสถานการณ (Scenario) ที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 
 1) สถานการณที่แสดงให เห็นถึงความพยายามในการลด
  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ สอดคลองกับ
  เปาหมายท่ีจะควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียของโลก
  ใหตํ่ากวา 2 องศาเซลเซียส (Well-below 2 Degrees Celsius 
  Scenario)  
 2) สถานการณทีแ่สดงใหเห็นถึงความพยายามในการลดผลกระทบ
  ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคลองกับเปาหมาย
  ทีจ่ะควบคมุการเพ่ิมขึน้ของอณุหภูมเิฉลีย่ของโลกไมใหเกินกวา 
  1.5 องศาเซลเซียส (Net Zero Scenario)
 3) สถานการณที่แสดงใหเห็นถึงการปลอยกาซเรือนกระจก
  ในกรณีปกติ (Business as Usual Scenario) โดยอุณหภูมเิฉล่ีย
  ของโลกเพ่ิมขึ้น 3.7 องศาเซลเซียส 

1.2 การกําหนดเลือกอุตสาหกรรม โดยธนาคารเลือกทําการวิเคราะห 
 3 ประเภทโรงไฟฟาในกลุมอุตสาหกรรมโรงไฟฟา ดังน้ี โรงไฟฟา
 พลังงานชีวมวล (Biomass) โรงไฟฟาพลังงานน้ํา (Hydropower) 
 และโรงไฟฟาพลังงานกาซธรรมชาติ (Natural gas) 

1.3 การระบุตวัแปรท่ีเก่ียวเน่ืองกับสภาพภูมอิากาศ (Climate Factors) 
 และระบุตวัแปรทางการเงิน (Financial Drivers) ของแตละประเภทโรงไฟฟา 
 เพ่ือศกึษาหาความสัมพนัธเชือ่มโยงของผลกระทบระหวางตัวแปรดงักลาว
 1) ตัวแปรท่ีเก่ียวเน่ืองกับสภาพภูมิอากาศ (Climate Factors) 
  เชน การกําหนดราคาคารบอน การกําหนดสัดสวนพลังงาน
  ในอนาคต การสนับสนุนจากภาครัฐ เทคโนโลยีการกักเก็บ
  คารบอน ศกัยภาพของระบบการกักเก็บพลงังาน กลไกการกําหนด
  ราคาคาไฟฟา จากการเปล่ียนแปลงดานนโยบายและ
  กฎระเบียบทางการ ดานเทคโนโลยีและดานการตลาด 

1. ขั้นตอนการวิเคราะหทางการเงินท่ีเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

 2) ตัวแปรทางการเงิน (Financial Drivers) เชน ราคาคาไฟฟา 
  กําลังการผลิตไฟฟา ตนทุนคาเช้ือเพลิง ราคาคารบอน เงินลงทุน
  ในเทคโนโลยีกักเก็บคารบอน ซึง่จะเปนตัวผลักดันรายได และตนทุน 
  ไมวาจะเปนคาใชจายในการดําเนินงาน หรอื รายจายเพ่ือการลงทุน 

1.4 การใหนํา้หนักคะแนนของความเกีย่วของ (Relevance Weighting) 
 ของตัวแปรตางๆ เพ่ือสะทอนระดับความเกี่ยวของสัมพันธกันที่จะ
 สงผลตอตัวเลขทางการเงิน โดยแบงระดับนํ้าหนักคะแนนออกเปน
 ระดับตํ่า กลาง และสูง 

1.5 การกําหนดชวงเวลาของการประเมินใหครอบคลุมทั้งระยะส้ัน 
 ระยะกลาง และระยะยาว (ป 2568, 2573, 2583 และ 2593) 
 (ค.ศ. 2025, 2030, 2040 และ 2050)

1.6 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบทางการเงินภายใตสถานการณ 
 (Scenario) โดยคํานวณหาคาความตางของตัวแปรตางๆ ภายใต 
 1) สถานการณทีแ่สดงใหเห็นถึงความพยายามในการลดผลกระทบ
 ของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ สอดคลองกบัเปาหมายท่ีจะ
 ควบคุมการเพ่ิมขึน้ของอณุหภูมเิฉลีย่ของโลกใหตํา่กวา 2 องศาเซลเซียส 
 (Well-below 2 Degrees Celsius Scenario) และ 2) สถานการณ
 ทีแ่สดงใหเห็นถึงความพยายามในการลดผลกระทบของการเปลีย่นแปลง
 สภาพภูมอิากาศ สอดคลองกับเปาหมายท่ีจะควบคุมการเพ่ิมขึน้ของ
 อณุหภูมเิฉลีย่ของโลกไมใหเกินกวา 1.5 องศาเซลเซยีส (Net Zero 
 Scenario) เปรียบเทียบกับคาของตวัแปรตางๆ ภายใตสถานการณ
 ทีแ่สดงใหเห็นถึงการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีปกติ (Business 
 as Usual Scenario) ในแตละชวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใชใน
 การคํานวณผลกระทบท่ีมีตอรายไดและตนทุนของโรงไฟฟา
 แตละประเภท

การกําหนด
สถานการณ

1 2 3 4 5 6
การกําหนด
อุตสาหกรรม

การกาํหนด
ตวัแปรทีเ่กีย่วกบั

สภาพภมูอิากาศและ
ตวัแปรทางการเงิน

การใหนํา้หนกัคะแนน
ของความเก่ียวของ
ของตวัแปรตางๆ 

การกาํหนด
ชวงเวลา

ของการประเมิน

การวเิคราะห
และประเมนิ
ผลกระทบ
ทางการเงิน

 ธนาคารใชเคร่ืองมือวิเคราะหทางการเงินท่ีเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ (Climate Financial Driver Analysis: CFDA) ในการวิเคราะหความเส่ียง
และโอกาสท่ีเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศจากการสนับสนุนสินเช่ือใหแกธุรกิจตางๆ และประเมินผลกระทบทางดานการเงินของลูกคาและธนาคาร
ภายใตสถานการณ (Scenario) ตางๆ โดยยังคงมุงเนนความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดานนโยบายและกฎระเบียบของทางการ การเปล่ียนแปลง
ดานเทคโนโลยีและการตลาด (Transition Risk) เพ่ือปรับตัวเปล่ียนผานไปสูเศรษฐกิจคารบอนตํ่า โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห ดังน้ี
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หมายเหตุ: รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถศึกษาในรายงานการวิเคราะหสถานการณที่เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-Related Scenario Analysis Report) บนเว็บไซตธนาคาร: 
 https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/sustainable-development/pdf/kbankscenarioanalysis2021-th.pdf

 ในสวนของผลกระทบทางการเงินสุทธิภายใตสถานการณที่แสดง
ใหเห็นถึงความพยายามในการลดผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สอดคลองกับเปาหมายท่ีจะควบคุมการเพ่ิมขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไมใหเกินกวา 1.5 องศาเซลเซียส (Net Zero 
Scenario) จะสามารถสรุปผลในแงความเส่ียงหรือโอกาสของโรงไฟฟา
แตละประเภทไดเหมือนกับผลกระทบทางการเงินสทุธิภายใตสถานการณ
ทีแ่สดงใหเห็นถึงความพยายามในการลดผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สอดคลองกับเปาหมายท่ีจะควบคุมการเพ่ิมขึ้น
ของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกใหตํ่ากวา 2 องศาเซลเซียส (Well-below 
2 Degrees Celsius Scenario) อยางไรก็ตาม จะมีความแตกตาง
ในแงของระดับผลกระทบอยู บาง เชน สําหรับโรงไฟฟาพลังงาน
กาซธรรมชาติ (Natural gas) รายไดจะลดลงจากปริมาณความตองการ
ผลิตไฟฟาท่ีคาดวาจะนอยลง (นอยกวาปริมาณคาดการณภายใต 
Well-below 2 Degrees Celsius Scenario) ตนทุนจะสูงขึ้นจาก

2. สรุปผลการวิเคราะหทางการเงินท่ีเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 

 ผลกระทบทางการเงินสทุธิภายใตสถานการณทีแ่สดงใหเห็นถึงความพยายามในการลดผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สอดคลอง
กับเปาหมายท่ีจะควบคุมการเพ่ิมขึน้ของอณุหภูมเิฉลีย่ของโลกใหตํา่กวา 2 องศาเซลเซียส (Well-below 2 Degrees Celsius Scenario) สรปุไดดงัน้ี

 โรงไฟฟาพลังงานกาซธรรมชาติแสดงใหเห็นถึงความเส่ียงระดับตํ่าในระยะส้ัน และมีความเส่ียง
เพ่ิมขึ้นจนถึงระดับความเส่ียงท่ีสูงในระยะยาว เน่ืองจากสมมติฐานท่ีคาดวากาซธรรมชาติจะเปน
เชื้อเพลิงเปลี่ยนผาน (Transition Fuel) ในระยะส้ันและระยะกลาง และเมื่อมีเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ 
ทีม่ปีรมิาณคารบอนตํา่กวาเขามาทดแทน ประกอบกับการเพ่ิมขึน้ของตนทุนราคาคารบอนในระยะยาว 
จงึคาดการณวาจะมีการลดลงของรายไดเน่ืองจากความตองการผลติไฟฟาจากกาซธรรมชาตทิีน่อยลง
และนําไปสูความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้น

 โรงไฟฟาพลังน้ําแสดงใหเห็นถึงโอกาสในระดับตํ่าในชวงระยะส้ัน และปรับขึ้นไปที่ระดับกลาง
ถึงสูงในระยะยาว สืบเน่ืองจากการคาดการณวารายไดจะสูงข้ึนจากปริมาณความตองการผลิตไฟฟา
ที่มาจากแหลงพลังงานคารบอนตํ่าในระยะกลางและระยะยาว 

 โรงไฟฟาพลังงานชวีมวลแสดงใหเห็นถึงโอกาสในระดบัจาํกัด ทัง้ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 
รายไดจะเพ่ิมข้ึนตามความตองการใชพลังงานท่ีคาดการณวาจะสูงข้ึน อยางไรก็ตาม ราคาคาไฟฟา
มีแนวโนมจะลดลง โรงไฟฟา

พลังงานชีวมวล

โรงไฟฟา
พลังน้ํา

ราคาคารบอนท่ีคาดการณวาจะสูงข้ึน (ตํ่ากวาราคาคาดการณภายใต 
Well-below 2 Degrees Celsius Scenario) ทําใหผลกระทบสุทธิ
แสดงถึงความเส่ียงในระดับกลางถึงสูงในระยะยาว
 ทั้งน้ี ธนาคารจะขยายขอบเขตการวิเคราะหประเมินความเส่ียง 
โอกาส และผลกระทบท่ีเก่ียวกับสภาพภูมอิากาศภายใตสมมตฐิานตางๆ 
(Climate-Related Scenario Analysis) ใหครอบคลมุกลุมอตุสาหกรรม
อืน่ๆ ตามลาํดับความสาํคัญ รวมถงึจะนาํผลไปใชประกอบการตัดสนิใจ
ในการบริหารจัดการเครดิตพอรตโฟลิโอของธนาคาร รวมไปถึง
การวางแผนทางการเงิน ซึ่งผลการวิเคราะหดังกลาวถูกนําไป
พิจารณาเขาสูกระบวนการวางแผนกลยุทธตอไป และชวยเหลือลูกคา
ในการเปล่ียนผานสูการปลอยกาซเรือนกระจกเปนศูนย (Net Zero 
Transition Journey) ดวยการออกแบบผลิตภัณฑและบรกิารทางการเงิน
เพ่ือสิ่งแวดลอม เชน สินเช่ือพลังงานทดแทน เปนตน

โรงไฟฟา
พลงังานกาซธรรมชาติ 
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แผนงานการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย

เปาหมาย การเปนผูพิทักษและรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางสังคมการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย

การวางรากฐาน
ในการบรหิารจดัการ

- การจัดทําโครงสรางระบบฐานขอมูลดานสภาพภูมิอากาศ 
- การเสริมสรางความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกใหแกพนักงานและผูเก่ียวของ
- การศึกษาหลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติดานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนในระดับสากล 
- การส่ือความเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติดานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน และการบริหารจัดการ
  กาซเรือนกระจกใหแกพนักงาน

ความมุงมั่น เรามุงมั่นท่ีจะพิทักษรักษาสิ่งแวดลอมและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยจากการดําเนินงานของธนาคาร (ขอบเขตที่ 1 และ 2)

• ลดการปลอยสินเชื่อในโครงการ
 ที่ปลอยกาซเรือนกระจกสูง

• เพ่ิมการสนับสนนุทางการเงินใหแก
 โครงการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 หรือโครงการท่ีไมปลอยกาซเรือนกระจก
 หรือปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา

• การนําเสนอผลิตภัณฑและบรกิาร
 รูปแบบใหมที่มากกวาบริการทาง
 การเงิน เพ่ือชวยสนับสนุนลูกคา
 ในชวงเปล่ียนผานไปสู Net Zero

การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยในพอรตโฟลิโอของธนาคาร (ขอบเขตที่ 3)

ขอบเขตที่ 

1

ขอบเขตที่ 

2

ขอบเขตที่ 

3

• การเปล่ียนรถยนตของธนาคาร
 เปนยานยนตไฟฟา

• การเปลี่ยนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
 เครื่องยนตดีเซลและเบนซนิไปเปน
 เชือ้เพลิงชีวภาพ

• การชดเชยคารบอนดวยการซ้ือ
 คาร บอนเครดิตจากโครงการ
 ดักจับและกักเก็บคารบอน

• การใชเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน • การใชไฟฟาจากพลังงานทดแทน
 ดวยการติดตั้งแผงโซลารเซลล

• การซ้ือใบรับรองการผลิตพลังงาน
 หมุนเวียน (Renewable Energy 
 Certificate: REC) 

Net
Zero
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 ธนาคารออกแบบข้ันตอนการพิจารณาความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือปดและลดความเส่ียงทางธุรกิจทั้งของลูกคาและธนาคาร โดยพิจารณา
ความเสี่ยงโดยรวมขององคกรทั้งจากความเสี่ยงดานการเปล่ียนแปลงนโยบายและกฎระเบียบ (Transition Risk) และความเสี่ยงทางกายภาพ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Physical Risk) ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอความเส่ียงหลักของธนาคาร เชน ความเส่ียงดานเครดิต 
ความเส่ียงดานปฏิบัติการ เปนตน ทั้งน้ี ธนาคารแบงการพิจารณาความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศออกเปน 2 รูปแบบ ดังน้ี

ขัน้ตอนการประเมินความเส่ียงโดยรวมขององคกรท่ีเก่ียวกับสภาพภมิูอากาศ 1. การพิจารณาความเส่ียงโดยรวม
 ของธนาคารท่ีเกีย่วกับสภาพภูมอิากาศ

 ธนาคารกสิกรไทยมีกระบวนพิจารณา
ความเส่ียงโดยรวมขององคกรท่ีเก่ียวของกับ
สภาพภูมอิากาศ ไดแก การระบ ุประเมนิ และ
บรรเทาผลกระทบท่ีเก่ียวของกับสภาพอากาศ
ตอธนาคาร เพ่ือใหมั่นใจวาธนาคารสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง รวมถึงเพ่ือ
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ลูกคา พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
โดยข้ันตอนการพิจารณาความเส่ียงดังกลาว
เปนกระบวนการบริหารความเส่ียงในภาพรวม
ของธนาคาร ซึ่งดําเนินการเปนประจําทุกป
หรือมากกวาหน่ึงคร้ังตอป เพ่ือใหทันกับ
แนวโนมและสามารถรับมือกับผลกระทบ
ดานสภาพอากาศท่ีเกิดขึน้ใหมไดอยางทันทวงที 
โดยจะพิจารณาตามกรอบเวลา (ระยะส้ัน 
ระยะกลาง และระยะยาว) ซึ่งครอบคลุม
ป  จ จั ย ท่ี เ กิ ดขึ้ น ใหมที่ ส งผลกระทบตอ
สภาพภูมิอากาศโลก

1 32

การระบุ
ความเสี่ยง

การประเมนิ
ความเสี่ยง

การลด
ความเสี่ยง

Recommended disclosures
a. Describe the organization’s processes for identifying and assessing 
 climate-related risks.
b.  Describe the organization’s processes for managing climate-related risks.
c.  Describe how processes for identifying, assessing, and managing 
 climated-related risks are integrated into the organization’s overall risk management.

การบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management)

Describe how the organization 
identifies, assesses, and 
manages climate-related risks.

Risk Management
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  1. การระบุความเสี่ยง 
   ระบุสถานการณ/ภัยคุกคามท่ีเก่ียวของกับสภาพอากาศ
   ที่สําคัญ ทั้งความเสี่ยงทางกายภาพและความเส่ียง
   จากการเปล่ียนแปลงตางๆ โดยอิงตามเมกะเทรนดทั่วโลก 
   รวมถึงพิจารณากฎเกณฑใหมๆ ที่เก่ียวของ

  2. การประเมินความเส่ียง 
   ประเมินเส่ียงโดยรวมขององคกร โดยแบงระดับความเส่ียง
   เปน 3 ระดับ ไดแก ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับตํ่า 
   ซึ่งพิจารณาจากการประเมินผลกระทบของความเส่ียง 
   (Impact) โอกาสเกิดเหตุการณความเส่ียง (Likelihood) 
   และประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู (Effectiveness 
   of Control)

2. การพิจารณาความเสี่ยงดานเครดิตที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

 ธนาคารกสิกรไทยมีกระบวนการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการปจจัยสภาพภูมิอากาศในการพิจารณาสินเชื่อ 
และการลงทุน เพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบทางลบตอภาพลักษณและการดําเนินงานของธนาคาร ตลอดจนสงเสริมความกาวหนา
ทางธุรกิจในระยะยาวท่ีมั่นคงและใหผลตอบแทนที่ย่ังยืนแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงดานเครดิตท่ีเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

  3. การลดความเสี่ยง 
   ธนาคารมีการบริหารจัดการความเส่ียงเชิงรุก ทั้งในดาน
   การปองกนั ตดิตาม และรบัมอืความเสีย่ง โดยความเสีย่งใดๆ 
   ทีม่รีะดับความเส่ียงสูงหรือมนียัสําคัญ ธนาคารจะดําเนินการ
   วิเคราะหเพ่ิมเติมเพ่ือปองกัน แกไข หรือกําหนดมาตรการ
   บรหิารจัดการความเส่ียงเพ่ิมเตมิ เชน ปรบัปรงุกระบวนการ
   และทบทวนการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 
   โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ไดแก เหตุการณความเส่ียง 
   ตนทุน ทรัพยากร ผลกระทบตอลูกคาและการดาํเนินธุรกิจ 
   นอกจากนี ้ธนาคารมี Business Continuity Plan (BCP) 
   & IT Disaster Recovery Plan (ITDRP) เพ่ือรองรับเหตุการณ
   ความเส่ียงดานสภาพภูมิอากาศท่ีอาจสงผลกระทบตอ
   การปฏิบตังิาน และการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

 การประเมินผลกระทบแบบองครวมเพ่ือระบุสถานะผลกระทบท้ังในปจจุบันและโอกาสท่ีจะสรางผลกระทบในอนาคตท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 
จากการใหสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนธุรกิจตางๆ ในระดับพอรตโฟลิโอ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยธนาคาร
ใชเครื่องมือการวิเคราะหพอรตโฟลิโอ (Portfolio Impact Analysis Tool) ของสํานักงานโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติวาดวย
ขอริเร่ิมดานการเงิน (UNEP FI) ในการประเมินผลกระทบแบบองครวม โดยมีวิธีการดังน้ี 

การกําหนด
ขอบเขต

การประเมิน 
(Scoping) 

   การทําความเขาใจ
    บริบทของ
  ประเทศไทย 

  (Understanding 
Thailand Context) 

การวิเคราะห
ผลกระทบ 
(Impact 

Analysis) 

ผลการวิเคราะห
ขอมูล 

(Profiles)

การประเมินผลกระทบแบบองครวม 
(Holistic Impact Analysis) 
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 4. ผลการวิเคราะหขอมูล (Profiles)
  จากการผนวกขอมูลและวิเคราะหสงผลใหไดผลการวิเคราะห
ขอมูล (Profiles) ของธนาคารแสดงใหเห็นถึงภาพรวมผลกระทบ
จากการสนับสนุนสินเช่ือใหกับลูกคาธุรกิจขนาดใหญในแตละประเภท
อุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ โดยธนาคาร
จัดอันดับความสําคัญของประเด็นท่ีไดรับผลกระทบ โดยพิจารณา
จากปจจัยตางๆ ดังน้ี
  4.1 คะแนนความตองการของประเทศ (Country Level Needs) 
   ที่อยู ในระดับสูงถึงสูงมากเปนเกณฑในการจัดอันดับ
   ความสําคัญสําหรับประเทศไทย ประเด็นท่ีไดรบัผลกระทบ 
   ซึ่งไดคะแนนความตองการของประเทศอยูในระดับสูง
   ถึงสูงมาก มีรายละเอียดดังน้ี
   • ดานส่ิงแวดลอม ไดแก สภาพภูมิอากาศ (Climate) 
    ประสทิธิภาพการใชทรพัยากรและพลังงาน (Resource 
    and Efficiency) อากาศ (Air) นํ้า (Water) และ
    ขยะ (Waste) 
   • ดานสังคม ไดแก การเขาถึงท่ีอยูอาศัย (Housing) 
    การจางงาน (Employment) 
   • ดานเศรษฐกิจ ไดแก Economic Convergence
  4.2 ขนาดสัดสวนการสนับสนนุสินเชือ่ในกลุมอตุสาหกรรมตางๆ 
   เปนเกณฑในการจัดอนัดับความสาํคัญ โดยป 2564 ธนาคาร
   ใหสนิเช่ือในกลุมลกูคาธุรกิจขนาดใหญ มคีวามกระจายตัว
   ในหลายกลุมอุตสาหกรรมดวยสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน 
  4.3 การพิจารณาปจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน เปาหมายและแผน
   ของประเทศ ความพรอมของขอมูล ความพรอมของลูกคา 
   เทคโนโลยีและมาตรฐานของแตละอุตสาหกรรม เปนตน

 1. การกําหนดขอบเขตการประเมิน (Scoping) 
  ธนาคารกําหนดขอบเขตเร่ิมตนในกลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
ทีธ่นาคารใหการสนับสนนุสนิเชือ่ในประเทศไทย โดยกําหนดหลักเกณฑ
ในการกําหนดขอบเขต ดังน้ี
  1.1 พิจารณาจากยอดเงินใหสนิเช่ือ ซึง่สินเช่ือกลุมลกูคาขนาดใหญ
   ครอบคลมุสดัสวนมากกวารอยละ 50 ของเครดิตพอรตโฟลิโอ
   ทั้งหมดของธนาคาร 
  1.2 พิจารณาจากแนวโนมของกลุมลูกคาและอุตสาหกรรม
   ที่จะสรางผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอประเทศ
  1.3 พิจารณาศักยภาพและความพรอมในการปรับตัวของ
   กลุมลูกคาและอุตสาหกรรม

 2. การทําความเขาใจบรบิทของประเทศไทย (Understanding 
  Thailand Context) 
  บริบทของประเทศไทยท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ไดแก 
ขนาดของประเทศ จํานวนประชากร สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
สภาวะภูมอิากาศ ประเภทท่ีดนิและการใชประโยชน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปนตน

 3. การวิเคราะหผลกระทบ (Impact Analysis) 
  3.1 วิเคราะหจากคะแนนความตองการของประเทศ (Country 
   Level Needs) ในแตละประเด็นท่ีไดรบัผลกระทบ (Impact 
   Area) โดยมีจาํนวน 22 ประเด็น ตามหลักการของสํานักงาน
   โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติวาดวยขอริเริ่ม
   ดานการเงิน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม 
   และส่ิงแวดลอม โดยคะแนนความตองการของประเทศ 
   ในแตละประเด็นท่ีไดรบัผลกระทบไดมาจากผลการดําเนินงาน
   ของประเทศโดยอาศัยตัวชี้วัดตางๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห
   เปนคะแนน (Scoring) ซึ่งแสดงถึงระดับความตองการ
   ของประเทศ ในแตละประเด็นท่ีไดรบัผลกระทบเปนระดับตํา่
   ถึงสูงมาก 
  3.2 วิเคราะหความสมัพนัธของประเภทอุตสาหกรรมทีม่ผีลกระทบ
   ที่สําคัญ (Sector Impact Map) ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
   ความเชื่อมโยงระหวางประเภทอุตสาหกรรมกับผลกระทบ
   ที่มีตอ 22 ประเด็นตามหลักการของสํานักงานโครงการ
   สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติวาดวยขอริเร่ิมดานการเงิน 
   ทัง้เชิงบวกและเชิงลบ และระบุประเภทอุตสาหกรรมท่ีเปน
   อุตสาหกรรมหลักท่ีสรางผลกระทบท่ีสําคัญ 
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 จากการวิเคราะหและประเมินพอรตโฟลโิอของธนาคารตามหลักการ
ของสํานักงานโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติวาดวยขอริเร่ิม
ดานการเงิน พบประเด็นท่ีไดรับผลกระทบ ดังน้ี 

 1. ประเด็นสภาพภูมิอากาศ (Climate) โดยมุงเนนอุตสาหกรรม
โรงไฟฟา ซึง่เปนหน่ึงในอตุสาหกรรมหลัก (Key Sector) ทีส่งผลกระทบ
เชิงลบตอสภาพภูมิอากาศจากปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
เปนจาํนวนมาก โดยกลุมอตุสาหกรรมน้ีในเครดิตพอรตโฟลโิอประกอบ
ไปดวยเทคโนโลยีการผลิตท่ีหลากหลาย เชน กาซธรรมชาติ พลังงาน
นํ้า ถานหิน โซลาร และเทคโนโลยีอื่นๆ เน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิต
แบบดัง้เดิมทีใ่ชถานหินเปนแหลงพลังงานมกีารปลอยปรมิาณกาซเรอืนกระจก
ที่สูงมากกวาเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ และเพ่ือใหสอดคลองกับ
เปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ ธนาคารจึงวางแผน
กลยุทธปรับพอรตโฟลิโอเพ่ือลดการผลิตไฟฟาท่ีใชเทคโนโลยีดั้งเดิม 
และหันไปสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือก
ทดแทน ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบเชิงลบจากปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกได 

 2. ประเด็นเร่ืองประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและพลังงาน 
(Resource and Efficiency) มุงเนนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย 
ซึ่งประกอบดวย คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน ศูนยการคา และอื่นๆ 
เน่ืองดวยยังคงมีขอจํากัดเร่ืองขอมูล เชน ขอมูลปริมาณการปลอย
คารบอน ขอมูลประสิทธิภาพการใชพลังงาน ขอมูลปริมาณการใช
ทรัพยากร อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้มีมาตรฐานอาคารสีเขียว 
ซึ่งมุงเนนประเด็นดานส่ิงแวดลอม ธนาคารจึงจะมุงสนับสนุนสินเช่ือ
ใหกับการกอสราง การปรับปรงุอาคารเพ่ือใหไดมาตรฐานอาคารสีเขียว 
เชน LEED TREES มากข้ึน ซึ่งอาคารท่ีไดมาตรฐานดังกลาวน้ัน
นอกจากจะแสดงถึงการจดัการเร่ืองประสทิธิภาพการใชทรพัยากรและ
พลังงานแลว ยังครอบคลมุถงึการออกแบบอาคาร การเลือกใชวัสดแุละ
ทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรน้ําดวย    

 เน่ืองดวยปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ Climate Change 
เปนเร่ืองเรงดวนท่ีทั่วโลกใหความสําคัญ ประกอบกับประเทศไทย
ไดย่ืนเสนอแผนกลยุทธการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในระยะยาว 
(Long-term low greenhouse emissions development strategies: 
LT-LEDS) ในการประชุม COP26 มุงเนนการลดปริมาณการปลอย
กาซเรอืนกระจกของประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยปลอยกาซเรอืนกระจกสทุธิ
เปนศูนยภายในป 2608 (ค.ศ. 2065) ธนาคารจึงประกาศเปาหมาย
การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยในพอรตโฟลิโอของธนาคาร
ใหสอดคลองกับเปาหมายของประเทศไทย และจะเรงดําเนินการ
ในสวนท่ีเปนไปไดใหรวดเร็วข้ึน โดยในป 2564 ธนาคารเร่ิมมกีารดําเนินงาน
เบ้ืองตน ดังน้ี 

 1. คํานวณปริมาณการปล อยก าซเ รือนกระจกของแต ละ
อุตสาหกรรมในพอรตโฟลิโอของธนาคารตามสัดสวนเงินท่ีใหสินเชื่อ
แกอุตสาหกรรมตางๆ เพ่ือจัดลําดับอุตสาหกรรมท่ีมีการปลอย
กาซเรือนกระจกอยางมีนัยสําคัญ 

 2. ศกึษาระเบียบวิธีการประเมินของแตละอตุสาหกรรม ซึง่ขึน้อยูกบั
ความพรอมของขอมลูทีใ่ชในการคํานวณและการอางอิง Scenario ตางๆ 
(Availability of Methodology) และความพรอมของขอมูลลูกคา 
(Availability of Counterparty Data) 

 3. พิจารณาความสามารถในการเปล่ียนผ านของแต ละ
อตุสาหกรรม (Decarbonization Trend) ความซบัซอนในการดาํเนินงาน 
(Complexity to Execute) และบริบทของแตละอุตสาหกรรม (Local 
Context) เพ่ือนํามาเปนปจจยัในการจดัลาํดับอตุสาหกรรม โดยจะนาํมาใช
เปนปจจัยในการจัดลําดับอุตสาหกรรมตอไป

 4. จัดลําดับอุตสาหกรรม (Sector Prioritization) เพ่ือวางกลยุทธ
ในการเปล่ียนผานพอรตโฟลิโอไปสูการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ
เปนศูนย โดยมุงเนนในกลุมอุตสาหกรรมท่ีปลอยกาซเรือนกระจก
อยางมีนัยสําคัญในพอรตโฟลิโอ ซึ่งตองอาศัยการปรึกษาพูดคุยกับ
ลูกคาเพ่ือกําหนดแนวทางรวมกัน  

 จากการศึกษาพบวา อตุสาหกรรมทีป่ลอยคารบอนอยางมนียัสําคัญ
ที่จัดลําดับความสําคัญเปนกลุมแรก ไดแก อุตสาหกรรมโรงไฟฟา 
อุตสาหกรรมน้ํามันและกาซ และอุตสาหกรรมถานหิน โดยธนาคาร
เตรียมวางแผนกลยุทธการบริหารจัดการในระดับอตุสาหกรรม (Sector 
Strategy) และกาํหนดเปาหมายเพ่ือวางแผนในการใหคาํปรกึษาแกลกูคา 
(Engagement Strategy) เพ่ือรวมกันเปล่ียนผานไปสูเปาหมาย
การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย
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Recommended disclosures
a. Disclose the metrics used by the organization to assess climate-related risks 
 and opportunities in line with its strategy and risk management process.
b. Disclose Scope 1, Scope 2 and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas (GHG) 
 emissions and the related risks.
c. Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks 
 and opportunities and performance against targets.

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

Disclose the metrics and targets
used to assess and manage 
relevant climate-related risks 
and opportunities where such 
information is material.

Metrics and Targets

 ธนาคารกําหนดดัชนวัีดผลการปฏบิตังิานประจาํปของคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors KPIs) โดยใชบาลานซสกอรการดเปนเคร่ืองมอื 
ในการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และกําหนดตัวชี้วัดท่ีมุงเนนความสําเร็จทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา 
มุมมองดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือใหยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาลมีความสอดคลองและถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกร โดยมีการถายทอดตัวชี้วัด
ความสําเร็จเปนลาํดับขัน้ ตัง้แตระดับประธานเจาหนาท่ีบรหิาร ระดับกรรมการผูจดัการ ระดับผูบรหิารสายงาน และผูมสีวนเก่ียวของพรอมตดิตาม
ผลการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว

ตัวชี้วัดและเปาหมายเพ่ือมุงสูการเปนธนาคารที่ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย

นโยบายการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาอยางย่ังยืน 

มิติสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดและ
เปาหมายระยะยาว

ป 2564-2568

เปาหมาย
ป 2564

ผลการดําเนินงาน
ป 2564

การเปนธนาคารที่ปลอย
กาซเรือนกระจกสุทธิ
จากการดําเนินงานของธนาคาร
เปนศูนยภายในป 2573

การปลอยกาซเรือนกระจก
ลดลงรอยละ 21 
(เทียบกับปฐาน 2563) 

การปลอยกาซเรือนกระจก
ลดลงรอยละ 4.2 
(เทียบกับปฐาน 2563)

การปลอยกาซเรือนกระจก
ลดลงรอยละ 7.79 
(เทียบกับปฐาน 2563)

การลดปริมาณกาซเรือนกระจก
ในพอรตโฟลิโอของธนาคาร
ใหสอดคลองตามเปาหมาย
ของประเทศไทย และดําเนินการ
ลดปริมาณกาซเรือนกระจก
ในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีนัยสําคัญ
ในมิติของสัดสวน
การปลอยกาซเรือนกระจกและ
การปลอยสินเช่ือใหเร็วที่สุด
ภายในป 2593 

• การควบคุมปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก
จากพอรตอุตสาหกรรมโรงไฟฟา
ของธนาคารใหเปนไปตามแบบ
กลยุทธ Sector Strategy*

• สัดสวนสินเช่ือที่สนับสนุนใหกับ
โรงไฟฟาถานหินในพอรตโฟลิโอ
ลดลงรอยละ 70 ภายในป 2568 
(เทียบกับปฐาน 2564)*

- -

* เปาหมายใหม
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นโยบายการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

มิติสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดและ
เปาหมายระยะยาว

ป 2564-2568

เปาหมาย
ป 2564

ผลการดําเนินงาน
ป 2564

การเปนผูนําดานนวัตกรรม
การใหสินเชื่อที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

• การสนับสนุนดานการเงิน
และการลงทุนเพ่ือความย่ังยืน
ไมนอยกวา 1 - 2 แสนลานบาท 
ภายในป 2573 (ค.ศ. 2030)

• การสนับสนุนสินเช่ือสําหรับ
โครงการอสังหาริมทรัพย
เพ่ือส่ิงแวดลอม (Green Building) 
เพ่ือใหมสีัดสวนของสินเช่ือ
ดังกลาวตอสินเช่ือรวม
ของกลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย เพ่ิมขึ้น
จากรอยละ 6.3 (จากป 2563) 
เปนรอยละ 10 (ป 2568) *

• การสนับสนุนสินเช่ือพลังงาน
ทดแทนโดยมีสวนแบงการตลาด
ของกําลังการผลิต (เมกะวัตต) 
รอยละ 15 ของตลาดในประเทศ 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก
ของประเทศไทย 

• อัตราการเติบโตของสินเช่ือ
ที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม อยูที่รอยละ 10 ตอป

• ธนาคารสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม สังคม และความย่ังยืน
ในดานตางๆ ผานการกู และ/หรือ
การออกตราสาร/หุนกู (Bond) 
ดานส่ิงแวดลอมสังคมและ
ความย่ังยืน โดยใหมีจํานวนหุนกู
คงคาง 100 - 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ

• ธนาคารสนับสนุนสินเช่ือพลังงาน
ทดแทนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
มากกวารอยละ 5 ของสินเช่ือ
กลุมลูกคาธุรกิจในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

• การสนับสนุนสินเช่ือพลังงาน
ทดแทนโดยมีสวนแบงการตลาด
ของกําลังการผลิต(เมกะวัตต) 
รอยละ 16 ของตลาดในประเทศ 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก
ของประเทศไทย

• อัตราการเติบโตของสินเช่ือ
ที่สงเสริมการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 
อยูที่รอยละ 15 

• ธนาคารสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม สังคม และความย่ังยืน
ในดานตางๆ ผานการออกหุนกู
เพ่ือความย่ังยืน (Sustainability 
Bond) โดยมีจํานวนหุนกูคงคาง 
282 ลานเหรียญสหรัฐฯ

• ธนาคารสนับสนุนสินเช่ือ
พลังงานทดแทนในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนรอยละ 8 
ของสินเช่ือกลุมลูกคาธุรกิจ
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การใหบริการที่มากกวา
บริการทางการเงิน เพ่ือสนับสนุน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ในประเทศไทย

ระดับความพึงพอใจในการใชบริการ 
Beyond banking solution
คิดเปนรอยละ 80* 

- -

* เปาหมายใหม
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1. ผลิตภัณฑและบริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่ิงแวดลอม 
(Green Loans) ยอดสินเชื่อรวม 

17,433.22 ลานบาท สินเช่ือโรงไฟฟา
พลังงานทดแทน
ในประเทศ

จํานวนโครงการ
ท่ีปลอยสินเช่ือ

กําลังการผลิต
(เมกะวัตต)

ยอดสินเชื่อ 
(ลานบาท)

สินเช่ือพลังงานแสงอาทิตย 29 820 3,101.5

สินเช่ือพลังงานชีวมวล 6 82 423

สินเช่ือพลังงานจากขยะ 4 21 805.2

สินเช่ือพลังงานจากกาซชีวภาพ 1 4 101

สินเช่ือพลังงานลม 1 189 207.6

รวมสินเช่ือโรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทนในประเทศ

41 1,116 4,638.3

สินเชื่อเพื่อส่ิงแวดลอม
ในตางประเทศ

กําลังการผลิต
(เมกะวัตต)

ยอดสินเชื่อ 
(ลานบาท)

สินเช่ือเพ่ือซื้อเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย - 530.4

โครงการปองกันและควบคุมมลพิษเพ่ือลดมลพิษทางอากาศท่ีปลอยจากโรงไฟฟา 150  192.4

โครงการของลูกคาท่ีตองการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณที่ลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม -  1,300

โครงการกําจัดนํ้าและนํ้าเสีย - 1,040

รวมสินเช่ือเพ่ือสิ่งแวดลอมในตางประเทศ  150 3,062.8

สินเช่ือสําหรับโครงการ
อสังหาริมทรัพยขนาดใหญท่ีมีแนวคิด

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

รายละเอียดผลิตภัณฑ จํานวนโครงการ
ท่ีปลอยสินเชื่อ

จํานวนผูใชงาน
ในอาคาร

ท่ีไดรับประโยชน

ยอดสินเช่ือ 
(ลานบาท)

อาคารอนุรักษพลังงาน สินเช่ือสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย
ขนาดใหญท่ีมีแนวคิดเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
เชน โครงการอสังหาริมทรัพยท่ีมีแนวคิด
การบริหารจัดการในรูปแบบ Eco-system 
Eco-plex และอาคารอนุรักษพลังงาน 
(Green Building) ตามขอกําหนดของ
การรับรองมาตรฐาน LEED ซ่ึงเปนมาตรฐาน
ของอาคารสีเขียวโดย United States Green 
Building Council (USGBC)

9 15,450 4,361.5

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงจากการใหสินเชื่อ
พลังงานทดแทนในประเทศและตางประเทศ 

และสนิเชือ่สาํหรบัโครงการอสงัหารมิทรพัยขนาดใหญ
ที่มีแนวคิดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

715,604
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
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สินเชื่อท่ีเชื่อมโยงกับ
การดําเนินงาน
ดานความย่ังยืน

รายละเอียดผลิตภัณฑ จํานวนผูประกอบ
การท่ีไดรับ
ประโยชน

ยอดสินเชื่อ 
(ลานบาท)

สินเช่ือที่เชื่อมโยงกับ
การดําเนินงาน
ดานความย่ังยืน

ธนาคารสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสังคม ทั้งในดานการลด
มลภาวะตอสภาพแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยูอยางจํากัด ตลอดจนการลดผลกระทบตอผูอาศัย
ในชุมชน และมีเจตนารมณที่จะดําเนินการตามเปาหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (UN Sustainable Development 
Goals) เชน การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas) การลดปริมาณการใชพลังงาน 
การลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 
โดยธนาคารจะใหสิทธิพิเศษหากผูประกอบการ
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ตลอดระยะเวลาสินเช่ือ 

1 1,200

ผลิตภัณฑสงเสริมการใชยานยนตไฟฟา จํานวนผูประกอบการ
ท่ีไดรับประโยชน

ยอดสินเช่ือ 
(ลานบาท)

สินเช่ือยานพาหนะระบบไฮบริดและยานพาหนะพลังงานไฟฟา 569 654

บริการใหเชารถมอเตอรไซคไฟฟาผาน K+market ธนาคารรวมกับบริษัท เอช เซม 
มอเตอร จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนายรถมอเตอรไซคไฟฟาชั้นนําของไทย 
เปดบริการใหเชา H SEM EV BIKE บน K PLUS Market และติดตั้งสถานี
เปล่ียนแบตเตอร่ี H SEM Power Station นํารองที่ธนาคารกสิกรไทย 12 สาขา
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และรวมกับ PMCU เพ่ิมจุดติดตั้งสถานีเปล่ียนแบตเตอร่ี 
H SEM Power Station และ foodpanda ในการโปรโมทสวนลดคาเชารถ
ผาน K PLUS Market (เปดตัวโครงการ พ.ย. 2564)

บริการใหเชารถจักรยานยนตไฟฟา
จํานวน 99 คัน

สินเชื่อ
พลังงานทางเลือก 

จํานวนผูประกอบการ
ท่ีไดรับประโยชน

ยอดสินเชื่อ 
(ลานบาท)

โรงงานผลิตเอทานอล 3 100

โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอ่ืนๆ 9 14

รวมสินเช่ือพลังงานทางเลือก 12 114
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สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดผลิตภัณฑ จํานวนผูประกอบ
การท่ีไดรับ
ประโยชน

ยอดสินเชื่อ 
(ลานบาท)

โครงการปรับปรุงระบบและ
กระบวนการดําเนินงาน
เพ่ือลดการใชพลังงาน
ในสถานประกอบการ

ธนาคารรวมกับสภาอุตสาหกรรมและกลุมบริษัทจัดการ
พลังงาน (ESCO) ในการสนับสนุนการปรับเปล่ียนอุปกรณ
และกระบวนการในการดําเนินงานของสถานประกอบการ
เพ่ือลดการใชพลังงาน

5 94

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 
เพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน
ในการดําเนินธุรกิจ

ธนาคารสนับสนุนสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียพิเศษใหแกผูสนใจ
ติดต้ัง Solar Rooftop เพ่ือประหยัดพลังงานและเปน
การใชพลังงานสะอาดเพ่ือลดกาซเรือนกระจก โดยธนาคาร
เปนพันธมิตรกับหลายองคกรเพ่ือรวมกันผลักดันการติดตั้ง 
Solar Rooftop เชน ความรวมมือกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
ภายใตโครงการ PEA Solar Hero Application เพ่ือสนับสนุน
ผูประกอบการและภาคครัวเรือนใหใชพลังงานทดแทน
จากแสงอาทิตย เปนตน

168 1,754

โครงการปรับปรุงอาคาร
เพ่ืออนุรักษพลังงาน

ธนาคารรวมกับสํานักงานเพ่ือการพัฒนาแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส
ในการเผยแพรความรูและแนวทางในการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเพ่ือลดการใชพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และสนับสนุนการดําเนินโครงการในรูปแบบของเงินกูระยะยาว
ดอกเบ้ียตํ่า รวมถึงการใหคําปรึกษาทางดานเทคนิค
แกโครงการ

1 250

โครงการสินเช่ือ
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน

โครงการเงินกูดอกเบ้ียตํ่ารวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหสถานประกอบการกู 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ 
ตามเปาหมายและเง่ือนไขของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน

5 47

โครงการสินเช่ือบานประหยัด
พลังงานของเอสซีจี ไฮม 

โครงการบานประหยัดพลังงานและสงเสริมใหประชาชน
เลือกบานท่ีผลิตดวยนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3 43

รวมสินเช่ือเพ่ือการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 182 2,188
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สินเชื่อเพื่อการจัดการขยะและกากของเสียอยางยั่งยืน
โดยไดรับการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

จํานวนผูประกอบการ
ท่ีไดรับประโยชน

ยอดสินเชื่อ 
(ลานบาท)

การเก็บรวบรวมของเสียท่ีไมเปนอันตราย  2 3.6

การเก็บรวบรวมของเสียท่ีเปนอันตราย 2 0.32

การบําบัดและการกําจัดของเสียท่ีไมเปนอันตรายโดยการฝงกลบอยางถูกสุขอนามัย 7 25

การบําบัดและการกําจัดของเสียท่ีไมเปนอันตรายโดยการเผาดวยเตาเผาขยะ 5 11

การบําบัดและการกําจัดของเสียท่ีไมเปนอันตรายโดยวิธีชีวภาพ 5 313

การบําบัดและการกําจัดของเสียท่ีไมเปนอันตรายโดยวิธีอื่นๆ 14 12

การบําบัดและการกําจัดของเสียท่ีเปนอันตราย (ยกเวนกากกัมมันตรังสี) 4 22

กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสียอ่ืนๆ 12 44

รวมสินเช่ือการจัดการขยะและกากของเสียอยางย่ังยืน 
โดยไดรับการรับรองมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม

51 430.92

หมายเหตุ: การแบงประเภทสินเช่ือขางตนสอดคลองตาม Green Loan Principles (GLP) ที่กําหนดโดย Loan Market Association (LMA)

สินเช่ือเพ่ือผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิต และกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
ในเชิงส่ิงแวดลอม และ/หรือ การปรับปรุงเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

จํานวนผูประกอบการ
ท่ีไดรับประโยชน

ยอดสินเชื่อ 
(ลานบาท)

การผลิตเคมีภัณฑอินทรียอื่นๆ ขั้นมูลฐาน 4 7.7

การผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 102 667

การรีไซเคิลกระดาษ 10 32

การนําวัสดุอื่นๆ ที่ใชแลวกลับมาใชใหม 14 19

การผลิตปุยชีวภาพ 18 21

การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ 1 22

ปโตรเคมีขั้นปลายชีวภาพ 1 15

รวมสินเช่ือเพ่ือผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิต และกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
ในเชิงสิ่งแวดลอม และ/หรือ ที่เปนการปรับปรุงเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

150 783.70
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2. กองทุนเพื่อสิ่งแวดลอมและสังคม

กองทุนเพื่อ
สิ่งแวดลอม
และสังคม   

รายละเอียดผลิตภัณฑ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ* 

(ลานบาท)

กองทุน 
K-Climate 
Transition(1)

ธนาคารเปดขายกองทุน K-Climate Transition ซึ่งเปนกองทุนท่ีคํานึงถึงปญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนแรกและหน่ึงเดียวของไทย 
มุงเนนการลดปญหาส่ิงแวดลอมและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พรอมสรางโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากธุรกิจหลากหลายท่ัวโลก 
เพราะเช่ือวาธุรกิจที่ใสใจสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคมจะสามารถ
สรางผลประกอบการท่ีย่ังยืน 

3,485.01

กองทุน 
K-CHANGE(2)

ธนาคารเปดขายกองทุน K-CHANGE ซึ่งเปนกองทุนท่ีลงทุนในบริษัท
ที่สรางผลกระทบเชิงบวก (positive impact) ใหแกโลก โดยลงทุนในหุนท่ัวโลก
ผานกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation 
(GBP) ซึ่งคัดเลือกลงทุนในหุนของบริษัทท่ีมีนโยบาย 4 ดาน คือการมีสวนรวมกับ
สังคมและการศึกษา ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
และการชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม

16,235.86

กองทุน
เค โกลบอล 
ไฮ อิมแพ็ค 
ธีมาติก หุนทุน 
(K-HIT)(3)

ธนาคารเปดขายกองทุนเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุนทุน (K-HIT) 
ซ่ึงเปนกองทุนท่ีลงทุนผานกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund – Allianz 
Thematica Share Class P (EUR) ที่เนนกระจายการลงทุนในหลากหลาย
รูปแบบทางธุรกิจที่สอดคลองกับเมกะเทรนด 4 ดาน ไดแก การขยายตัวของ
ความเปนเมือง (Urbanization) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technological Innovation) 
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด (Resource Scarcity) และการเปล่ียนแปลง
โครงสรางประชากรและสังคม (Demographic & Social Change) 

1,637.08

กองทุน 
K-SUSTAIN(4)

ธนาคารเปดขายกองทุน K-SUSTAIN ซึ่งเปนกองทุนย่ังยืนกองแรกของไทย 
ที่เนนสรางกําไรจากหุนท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชนจากการเปล่ียนแปลงแนวทาง
ในการดําเนินธุรกิจที่มุงเนนไปสูความย่ังยืน โดยลงทุนผานกองทุนหลัก JPMorgan 
Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) 
(acc) - USD ที่เนนลงทุนใน 5 กลุมธุรกิจ Sustainability 
Megatrend ไดแก การเปล่ียนผานดานพลังงาน (Energy Transition) 
การดูแลสุขภาพ (Health and Wellness) โอกาสในการเขาถึงการศึกษาหรือบริการ
ทางการเงินอยางเทาเทียม (Empowerment) การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
(Resource Efficiency) และเทคโนโลยีเพ่ือความย่ังยืน (Technology for Sustainability)

387.11

มูลคาทรัพยสนิสุทธิของกองทุนเพ่ือสิ่งแวดลอมและสังคม (Net Asset Value: NAV) 21,745.06

* มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value) คือมูลคาของการซ้ือผานชองทางของตัวแทนกสิกรไทยเทาน้ัน

มูลคาทรัพยสินสุทธิของหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย (KAsset)
(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน K-Climate Transition เทากับ 3,579.30 ลานบาท
(2) มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน K-CHANGE เทากับ 22,072.03 ลานบาท
(3) มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน K-HIT เทากับ 1,755.62 ลานบาท
(4) มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน K-SUSTAIN เทากับ 394.93 ลานบาท
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3. การลงทุนเพื่อสิ่งแวดลอม 

ธนาคารเห็นความสําคัญตอการลงทุนเพ่ือสิ่งแวดลอม ดวยการออกและลงทุนในหุนกูเพ่ือความย่ังยืน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

ธนาคารออกหุนกูเพื่อความย่ังยืน*

 ในป 2561 ธนาคารไดออกหุนกูเพ่ือความย่ังยืน อายุ 5 ป มูลคา 
100 ลานดอลลารสหรัฐฯ และในป 2564 ธนาคารไดออกหุนกูระยะส้ัน
เพ่ือความยั่งยืนสกุลเงินยูโร อายุ 6 เดือน มูลคา 155 ลานยูโร 
เพ่ือสงเสริมการใหสินเช่ือแกธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
อาทิ สนิเช่ืออนรุกัษพลังงานและส่ิงแวดลอม สนิเชือ่โครงการพลังงานทดแทน 
และสินเช่ือท่ีสนับสนุนใหเกิดการจางงานในสังคม เปนตน ซึ่งนับเปน
ธนาคารแหงแรกของไทยและภูมภิาคอาเซียนท่ีออกหุนกูเพ่ือความย่ังยืน
สอดคลองตามหลกัเกณฑมาตรฐานสากลทีกํ่าหนดโดยสมาคมตลาดทนุ
ระหวางประเทศ (International Capital Market Association: ICMA) 
รวมถึงเปนไปตามมาตรฐานของ ASEAN Green, Social and Sustainability 
Bond Standards ทีกํ่าหนดข้ึนโดยหนวยงานกํากับดแูลตลาดทนุอาเซียน 
(ASEAN Capital Markets Forum: ACMF)

 ผลการดําเนินงาน
 ธนาคารบริหารจัดการหุ นกู โดยปลอยสินเชื่อใหแกโครงการ
ดานส่ิงแวดลอมและสังคมเต็มจํานวน โดยโครงการท่ีไดรับการจัดสรร
เงินกูเปนโครงการท่ีไดรบัการคัดเลือกจากคณะกรรมการวาเปนโครงการ
ที่ใหการสนับสนุนทางดานส่ิงแวดลอมและสังคมและชวยอํานวย
ประโยชนในดานตางๆ ดังน้ี
 1. โครงการท่ีใหการสนับสนุนทางดานส่ิงแวดลอม แบงเปน 
  2 ประเภท จํานวน 7 โครงการ ไดแก 
  1.1 โครงการดานพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย จํานวน 
   5 โครงการ และโครงการดานพลังงานไฟฟาจากขยะ จาํนวน 
   1 โครงการ โดยมกํีาลังการผลิตท้ัง 2 ประเภทพลังงานรวมกัน
   ทั้งสิ้น 244 เมกะวัตต สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดถึง 
   440 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง
  1.2 โครงการอสังหาริมทรัพยขนาดใหญที่มีแนวคิดเปนมิตร
   ตอสิง่แวดลอม (Green Building) จาํนวน 1 โครงการ ซึง่เปน
   โครงการกอสรางอาคารท่ีไดรบัการออกแบบอยางเปนมติร
   ตอสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากร พลังงาน
   และส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ และคาดวาจะไดรับ
   การรับรองมาตรฐาน Leadership in Energy and 
   Environmental Design (LEED) ในระดับ Gold/Platinum 
   จาก U.S. Green Building Council (USGBC) และ WELL 
   Building Standard (WELL) ในระดับ Platinum จาก 
   International WELL Building Institute (IWBI) เมือ่การกอสราง
   แลวเสร็จและเริ่มเปดดําเนินการในป 2567
 2. โครงการท่ีใหการสนับสนุนทางดานสังคม แบงเปน 2 ประเภท 
  จํานวน 3 โครงการ ไดแก 
  2.1 โครงการสนบัสนนุใหเกิดการจางงานในสงัคม (Employment 
   Generation) สนับสนุนกลุมเอสเอ็มอีและกิจการรานคา
   รายยอยในชมุชน จาํนวน 2 โครงการ มลีกูคารายยอยทีไ่ดรบั
   การจัดสรรเงินกูทั้งสิ้น 8,525 ราย 
  2.2 โครงการสนบัสนนุใหเกิดการเขาถึงบรกิารพ้ืนฐานท่ีจาํเปน
   ในสงัคม (Access to Essential Services) จาํนวน 1 โครงการ 
   เปนการสนับสนนุเงินกูใหแกผูเกษียณอายุ ซึง่มลีกูคาท่ีไดรบั
   การจัดสรรเงินกูทั้งสิ้น 287 ราย 

* อานรายละเอียดเพ่ิมเติมของหุนกูเพ่ือความย่ังยืนและรายงานความคิดเห็นจากภายนอก (Second Party Opinion) ไดในเว็บไซต:  
 https://www.kasikornbank.com/en/sustainable-development/sustainability-bond/Pages/Sustainable-Bond-Report.aspx

ธนาคารออกหุนกู
เพื่อความยั่งยืน มูลคารวม 

9,494 
ลานบาท

คิดเปน 

21% 
เทียบกับการออก

หุนกูไมดอยสิทธิทั้งหมด
ของธนาคาร
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ธนาคารลงทุนในหุนกูเพือ่สิง่แวดลอม สงัคม และความยัง่ยืน

 ธนาคารลงทุนในหุนกูเพ่ือความย่ังยืน มูลคารวม 16,405 ลานบาท 
เพ่ือสนับสนุนการระดมทุนเพ่ือใชในโครงการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
อนุรักษพลังงาน และใชในการพัฒนาและสงเสริมความย่ังยืน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี
 1. การลงทุนในหุนกูเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม (Green Bond) 
ธนาคารลงทุนในหุนกูเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอมที่เก่ียวเน่ืองกับโครงการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม  โครงการท่ีเก่ียวของกับระบบขนสง
ทีส่ะอาด (Clean Transportation) โดยหุนกูทีล่งทุนเปนไปตามมาตรฐาน
ที่เปนท่ียอมรับในระดับสากล คือ มาตรฐาน ASEAN Green Bond 
Standards (ASEAN GBS) และมาตรฐาน International Capital 
Market Association Green Bond Principles (ICMA GBP) นอกจากน้ี 
ยังไดรับการรับรองตามมาตรฐาน Climate Bond Standard อีกดวย
 2. การลงทุนในหุนกูเพื่อสังคม (Social Bond)
ธนาคารลงทุนในหุนกูเพ่ือสงัคมท่ีมวัีตถุประสงคในการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมที่เก่ียวของกับ
เกษตรกรรมย่ังยืน (Sustainable Agriculture) ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ธุรกิจทีม่คีวามสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ เชน การบริการ
ดานสขุภาพ ดานการศึกษา และการพัฒนาทักษะเกษตรกรรม โดยหุนกู
ที่ลงทุนไดรับรองจากมาตรฐาน International Capital Market 
Association Social Bond Principles (ICMA SBP)

ธนาคารลงทุน
ในหุนกู

เพื่อความย่ังยืน 
มูลคารวม 

16,405 
ลานบาท

 3. การลงทนุในหุนกูเพือ่ความยัง่ยนืและสงเสรมิความย่ังยืน 
(Sustainability Bond and Sustainability-Linked Bond)
 ธนาคารลงทุนในหุนกูเพ่ือความย่ังยืน ที่มีความเก่ียวของในการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยหุนกู
ทีล่งทนุไดรบัการรับรองจากมาตรฐาน ASEAN Green and Social and 
Sustainability Bond Standards (ASEAN ESG) มาตรฐาน International 
Capital Market Association Green and Social Bond Principles and 
Sustainability Bond Guidelines (ICMA ESG) มาตรฐาน International 
Capital Market Association Sustainability-Linked Bond Principles 
และ LMA’s Green Loan Principles (LMA GLP)

คิดเปน 

3.5% 
ของการลงทุน
ในหุนกูทั้งหมด
ของธนาคาร

การออกหุนกูและการจัดจําหนายหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม

 1. การออกหุนกูระยะสัน้อางอิงอัตราดอกเบ้ีย Thai Overnight 
Repurchase Rate (THOR)
  ธนาคารเปนผูจดัการการจัดจาํหนาย “หุนกูไมมปีระกันประเภท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอางอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2566” 
ซึ่งเปนเอกชนรายแรกท่ีออกหุนกูอางอิงอัตราดอกเบ้ีย THOR

 2. การออกตราสารปองกันความเสีย่ง ท่ีอางองิเปาหมาย
ดานการสนับสนุนการลงทุนดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม (ESG)
  ธนาคารไดคิดคนนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือมุงเนนการพัฒนา
ตลาดเงินตามแนวทางดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล
เพ่ือสรางแรงจูงใจในการดําเนินธุรกิจ ใหบรรลุเปาหมายการเติบโต
อยางย่ังยืน ดวยการออกตราสารปองกันความเส่ียง ที่อางอิงเปาหมาย
ดานการสนับสนุนการลงทุนดาน ESG ทั้งของธนาคาร และคูสัญญา 
ซึ่งเปนนักลงทุนสถาบัน คือ บมจ.ไทยประกันชีวิต และ บลจ.กสิกรไทย 
ไดสาํเร็จเปนครัง้แรกในประเทศไทย ดวยมลูคาสญัญารวม 1,500 ลานบาท 
หากคูสัญญามีการวัดผลการลงทุนดาน ESG ตามเกณฑที่กําหนดไว 
จะไดรับผลตอบแทนผาน THOR OIS เพ่ิมเติม ซึ่งนับเปนธุรกรรม
ทีต่อบโจทยการดําเนินงานของธนาคารบนหลักการธนาคารแหงความย่ังยืน 
ที่พรอมจะสนับสนุนลูกคา ดวยการเปนผูบุกเบิกการเสนอผลิตภัณฑ
และบริการทางการเงินท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสังคม ภายใต
หลักธรรมาภิบาลที่ดี
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 3. การเปนผู ร วมจัดจําหนวยพันธบัตรออมทรัพย
ผานเทคโนโลยีบล็อกเชน
 ธนาคารเห็นความสําคัญในการเปนสวนหน่ึงของการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศสําหรับตลาดตราสารหนี้ รวมถึงการนํา
นวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม ดงัน้ัน ธนาคารจึงรวมพัฒนา
ระบบ รวมทั้งจัดจําหนายพันธบัตรออมทรัพยรัฐบาลผานเทคโนโลยี
บล็อกเชนอยางเต็มรูปแบบเปนคร้ังแรกของประเทศและเปนหน่ึงใน
รายแรกๆ ของโลก ภายใตโครงการ Distributed Ledger Technology 
(DLT)  Scripless Bond ซึง่เปนความรวมมอืระหวางธนาคารแหงประเทศไทย 
สาํนักงานบรหิารหน้ีสาธารณะ บรษิทั ศนูยรบัฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) 
จํากัด สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และธนาคารตัวแทนจําหนาย 
4 แหง โดยในป 2563 ธนาคารไดรวมจําหนายพันธบัตรออมทรัพย
รุน “กาวไปดวยกัน” อายุ 7 ป มูลคารวมท้ังสิ้น 45,000 ลานบาทใหแก
ผูลงทุนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลภายใตโครงการดังกลาว 

 4. การจัดจําหนายหุนกูเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม (Green 
Bond Underwriting)
 ธนาคารชวยลูกคาเปล่ียนผานไปสูเศรษฐกิจคารบอนเปนศูนย 
โดยเปนหน่ึงในผูจดัการการจดัจาํหนายหุนกูเพ่ืออนรุกัษสิง่แวดลอมดงัน้ี
  4.1 เปนหน่ึงในผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู เพ่ืออนุรักษ
   สิ่งแวดลอมของบริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 
   ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2569 
   มูลคา 3,000 ลานบาท ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือทดแทน
   เงินคงคลังของบริษัทท่ีไดใชไปในการลงทุนในโครงการ
   ที่ เ ก่ียวข องกับพลังงานหมุนเวียน  ได แก   โครงการ
   พลังงานแสงอาทติย (โครงการ Dau Tieng 2 และโครงการ 
   Phu Yen TTP) และพลังงานลม (โครงการบอทอง วินดฟารม) 
  4.2 เปนหน่ึงในผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู เพ่ืออนุรักษ
   สิ่งแวดลอมของบริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
   1/2564 ครบกาํหนดไถถอนป 2567 มลูคา 1,500 ลานบาท 
   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเงินลงทุนพัฒนาโครงการ
   โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และ/หรือ เพ่ือใชทดแทน
   เงินคงคลังของผูออกหุนกูสาํหรับลงทนุในโครงการโรงไฟฟา
   พลังงานแสงอาทิตยที่ ญ่ีปุน ซึ่งผู ออกหุ นกู ได ลงทุน
   ไปเรียบรอยแลว

 5. การจดัจาํหนายหุนกูสงเสรมิความย่ังยืน (Sustainability-
Linked Bonds)
 ธนาคารรวมมือกับลูกคาพัฒนาดานความย่ังยืนครั้งสําคัญสําหรับ
ตลาดทุนในประเทศไทย โดยเปนท่ีปรึกษาดานโครงสรางหุนกูสงเสริม
ความยัง่ยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) และเปนหน่ึงในผูจดัการ
การจดัจาํหนายหุนสงเสรมิความยัง่ยืน 3 ชดุ มลูคารวม 10,000 ลานบาท 
ของบริษัทอินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือเปน SLB ที่มี
มลูคาสูงสุดในประเทศไทยและเปนรายแรกท่ีเสนอขายใหกับท้ังผูลงทุน
สถาบันและผู ลงทุนรายใหญ ผลิตภัณฑดังกลาวเปนเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมตอผูออกหุนกูฯ และนักลงทุน 
โดยหุนกูดังกลาวมีโครงสรางท่ีแตกตางจากการปรับอัตราดอกเบี้ย
อยางท่ีเคยมีมาแลวในตลาด เน่ืองจากมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมในเร่ืองของการซ้ือ
การรับรองคุณลักษณะพลังงาน (Energy Attribute Certificate: EAC) 
หรือการชดเชยในรูปแบบของการซื้อคารบอนเครดิต (Carbon Credit 
Offsetting) ซึ่งจะชวยสงเสริมเปาหมายดานความย่ังยืน และเปน
การนําเสนอนวัตกรรมใหแกตลาดทุนไทย

GRI 103-3, FS 8
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ความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. ความรวมมือกับหนวยงานในประเทศ

 1.1 ธนาคารรวมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานและสมาชิก 
  (Thai Energy Services Company Association: ESCO) 
  เพ่ือดําเนินการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษพลังงานอยางเปน
  รปูธรรม โดยสมาคมบริษทัจดัการพลังงานและสมาชิกมหีนาท่ี
  ใหคําปรึกษาและบริหารจัดการดานพลังงานอยางครบวงจร
  ในการดําเนินโครงการใหกับผูประกอบการในมาตรการอนุรกัษ
  พลังงาน ซึ่งเปนกลไกสําคัญท่ีทําใหผูประกอบการมั่นใจไดวา
  เม็ดเงินท่ีไดจากการประหยัดพลังงานสามารถนํามาชําระคืน
  เงินกูไดอยางมปีระสทิธิภาพ สรางความสามารถในการแขงขนั
  เชงิธุรกจิ พรอมทัง้ชวยประหยัดพลงังานและอนรุกัษสิง่แวดลอม
 1.2 ธนาคารเขารวมเปนวิทยากร หัวขอ C02 Emission Reduction 
  with ESCO จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการพลังงานและสมาชิก 
  (Thai Energy Services Company Association: ESCO) 
  เพ่ือ แสดงมมุมองการลดการปลอยกาซเรือนกระจก การลดตนทุน
  พลงังาน และสงเสรมิการใชพลงังาน รวมถงึแนวโนมเทคโนโลยี
  เพ่ือชวยลดลดการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต

2. ความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศ
 ธนาคารรวมกับสาํนักงานเพ่ือการพัฒนาแหงสาธารณรัฐฝรัง่เศส (The Agence Francaise de Developpement: AFD) ภายใตโครงการสงเสริม
อาคารอนุรักษพลังงาน (Green Building) เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือใหผูประกอบการปรับเปล่ียนสํานักงานใหเปนอาคารสีเขียว เพ่ือลดการใชพลังงาน
และบรรเทาภาวะโลกรอน ดวยการสนับสนนุสนิเช่ืออาคารสเีขียวกสิกรไทย (K-Green Building Program) ใหแกอาคารท่ีประกอบธุรกิจในรปูแบบ
เงินกูพิเศษ นอกจากน้ี ยังจัดงานสัมมนาใหความรูและใหคําปรึกษาดานอาคารอนุรักษพลังงานใหแกกลุมผูประกอบการ

 1.3 ธนาคารเขารวมเปนวิทยากร หวัขอ “TCFD & SDGs Workshop: 
  ESG Risk Analysis and GHG Accounting” จัดโดย
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือสรางความรูและความเขาใจ
  เชงิลึกเก่ียวกับการพัฒนากลยุทธในการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน
  และการเปดเผยขอมลูตามแนวทางของ TCFD ใหสอดคลองกับ
  มาตรฐานการเปดเผยขอมูลระดับสากล
 1.4 ธนาคารรวมกับการไฟฟาสวนภูมภิาคในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 
  PEA Solar Hero เพ่ือเปนชองทางในการอํานวยความสะดวก
  ใหเขาถึงการใชพลังงานทดแทนดวยการติดตั้ง Solar Rooftop 
  เพ่ือผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใชเองแบบครบวงจร 
  โดยแอพพลิเคชั่นมีการวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาเบ้ืองตน 
  การแนะนําขนาดกําลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสม การเลือก
  รูปแบบการลงทุน พรอมสนับสนุนแหลงเงินทุนจากธนาคาร 
  การคํานวณจุดคุ มทุน  รวมถึงผลิตภัณฑ และผู ติดตั้ ง
  ที่ไดมาตรฐาน เพ่ือกระตุนใหภาคครัวเรือนหันมาใชพลังงาน
  สะอาดมากข้ึน
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การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของธนาคาร

ความเสี่ยง
หากธนาคารบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมของธนาคารไมดี อาจทําใหเกิด
ความเส่ียงเร่ืองความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ (Business Continuity) 
ในอนาคต อีกท้ังอาจมีคาใชจายในการดําเนินงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้น

โอกาส
หากธนาคารบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมของธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ
จะชวยประหยัดตนทุนในการดําเนินงาน ขณะเดียวกันยังชวยบรรเทา
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกดวย

 ธนาคารพัฒนาและขยายขอบเขตระบบการจดัการขอมูล
ดานส่ิงแวดลอม (Environmental  Management System: 
EMS) เพ่ือใหมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนในการจัดการ
ดานส่ิงแวดลอม การตรวจวัดท่ีสะทอนถึงสาเหตุของปญหา 
การบริหารจัดการ การวางแผน รวมถึงการทวนสอบปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก (Measurement Report Verification: 
MRV) และการรายงานท่ีไดมาตรฐาน ธนาคารไดมกีารรณรงค
สรางความตระหนักรูแกพนักงานและผูเก่ียวของในชุมชน 
ทั้งดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจกซ่ึงครอบคลุมถึง
การจัดการพลังงาน นํา้ การเดินทางรูปแบบตางๆ ของพนักงาน
เพ่ือธุรกิจ การลดปริมาณขยะไปยังหลุมฝงกลบและการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร การลดการใชทรพัยากรธรรมชาติ
เพ่ือการผลติกระดาษโดยการสรางขดีความสามารถการบรหิาร
จดัการขอมลูเพ่ือการวางแผน การจดัการและตดิตามการบรหิาร
จดัการการลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมใหมปีระสิทธิภาพสูงสดุ
ทั้งในองคกรและลูกคาท่ีใชบริการของธนาคาร โดยมุงสู 
การเปนธนาคารท่ีปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย 
(Net Zero Bank) ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ดานส่ิงแวดลอมของธนาคาร โดยธนาคารกําหนดเปาหมาย
การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยจากการดําเนินงาน
ของธนาคาร (ขอบเขตท่ี 1 และ 2)* ภายในป 2573 (ค.ศ. 2030)

* ขอบเขตท่ี 1 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยออกมาจากกิจกรรมตางๆ ขององคกรโดยตรง 
  (Direct Emissions) ไดแก การเผาไหมของเคร่ืองจักร การใชพาหนะขององคกร 
  (ท่ีองคกรเปนเจาของเอง) การใชสารเคมีในการบําบัดนํ้าเสีย การร่ัวซึม/ร่ัวไหล 
  จากกระบวนการหรือกิจกรรม เปนตน
 ขอบเขตท่ี 2 ปริมาณกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน (Energy Indirect 
  Emissions) ไดแก การซื้อพลังงานมาใชในองคกร ไดแก พลังงานไฟฟา 
  พลังงานความรอน พลังงานไอนํ้า เปนตน

GRI 103-1, GRI 103-2

Net 
Zero
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กลยุทธการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยจากการดําเนินงานของธนาคาร (ขอบเขตท่ี 1 และ 2)

แผนการดําเนินงาน

ขอบเขตที่ 

1

ขอบเขตที่ 

2

• การเปล่ียนรถยนตของ
 ธนาคารเปนยานยนต
 ไฟฟา

• การเปล่ียนน้ํามนัเช้ือเพลิง
 สําหรับเครื่องยนตดีเซล
 และเบนซนิไปเปนเชือ้เพลงิ
 ชีวภาพ

• การชดเชยคารบอนดวยการซ้ือ
 คารบอนเครดิตจากโครงการ
 ดักจับและกักเก็บคารบอน

• การใชเทคโนโลยี
 ประหยัดพลังงาน

ป 2568
(เปาหมายระยะใกล)

ป 2573
(เปาหมายระยะไกล)

• การใชไฟฟาจากพลังงาน
 ทดแทนดวยการติดตั้ง
 แผงโซลาเซลล

• การซ้ือใบรบัรองการผลิตพลังงาน
 หมนุเวียน (Renewable Energy 
 Certificate: REC) 

ป 2563    ป 2564    ป 2565    ป 2566  ป 2567    

-4.2% -8.4% -12.6% -16.8% -21%

ป
ฐาน

NetNet
ZeroZero
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การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม

 ธนาคารพัฒนากระบวนการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม (Environmental Management System หรือ EMS) อยางตอเน่ืองตามมาตรฐานสากล 
โดยมีขั้นตอนการบริหารงาน ดังน้ี

 แนวทางการดําเนินงาน 

 เพ่ือมุงสูการเปนธนาคารท่ีปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (Net Zero Bank) ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม 
ธนาคารบรหิารจดัการพลังงานและทรพัยากรดวยแนวคิด Focus Acceleration Approach ทีมุ่งเนนประสิทธิภาพในการบริหาร ในมติทิีม่ผีลกระทบสงู
ตอสิ่งแวดลอมและสามารถสรางผลกระทบในทางบวกอยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงหลักการท่ีเขาใจงาย “การท้ิงใหนอย การใชสอยอยางมีคุณคา 
การเยียวยาธรรมชาติ” ในทุกขอบเขตการบริการของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงทุกกระบวนการบริหารจัดการของธนาคาร ตั้งแตการออกแบบ
กระบวนการ การสงมอบผลิตภัณฑและการบริการตอลูกคา การเลือกใชวัสดุและอุปกรณที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยธนาคารมีดําเนินงาน
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังน้ี

ขั้นตอนการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม

• การจัดการความเส่ียง
 ดานส่ิงแวดลอม 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
 และขอกําหนด
 ดานส่ิงแวดลอม
• วัตถุประสงค เปาหมาย 
 และแผนงานดานส่ิงแวดลอม 

• การอนุรักษทรัพยากร
 และสิ่งแวดลอม 
• การบริหารจัดการ
 สิ่งแวดลอมของธนาคาร 
• การบริหารจัดการสภาวะฉุกเฉิน

• การประเมินและติดตาม
 ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
• การปรับปรุงประสิทธิผล
 ดานส่ิงแวดลอม

• บุคลากร ความสามารถ 
 และความตระหนัก
 ดานส่ิงแวดลอม 
• การส่ือสาร 
• การควบคุมเอกสาร
• การจัดการขอมูล

การประเมินและติดตาม
ประสิทธิผลการดําเนินงาน การวางแผน

การดําเนินงาน 
การสนับสนุน

การดําเนินงาน

นโยบาย
อนุรักษสิ่งแวดลอม

และพลังงาน 

บทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบ
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การออกแบบกระบวนการทํางานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

การออกแบบอาคารท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 ธนาคารใหความสําคัญในการออกแบบอาคารท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมตั้งแตการออกแบบกอสราง การเลือกใช
วัสดุอุปกรณที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตแนวทาง
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน LEED 
ซึ่งเปนมาตรฐานสากลท่ีคํานึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
การประหยัดพลังงาน และคุณภาพชีวิตของผูใชอาคารท่ีดขีึน้ 
นอกจากน้ี ธนาคารออกแบบใหรองรบัตามหลักอารยสถาปตย 
(Universal Design) ดวยการติดตัง้ระบบอาํนวยความสะดวก
สําหรับผูพิการ

 ธนาคารสงเสริมการออกแบบกระบวนการทํางานท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (Green Process Design) อยางตอเนื่อง โดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ทั้งเพ่ิมความสะดวกสบายในการใชงานของลูกคา โดยลดขั้นตอน
การทํางานและลดการใชทรัพยากรกระดาษ โดยธนาคารไดออกแบบ
กระบวนการและพัฒนา Infrastructure ในการสงเอกสารที่ใชใน
การทํางาน โดยมีการใชไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนเอกสารตัวจริง
ในการทํางานและขยายการบริการส่ิงพิมพอเิลก็ทรอนกิสประเภทตางๆ 
ของธนาคารไปยังลูกคาโดยชองทางอีเมล เพ่ือลดการใชกระดาษและ
ลดการขนสงเอกสารท้ังภายในธนาคารและของลูกคาธนาคาร

   GRI 103-2
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ธนาคารมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองตามแนวคิด 4Re to 4T  ดงัน้ี

1. การบริหารจัดการระบบไฟแสงสวาง 
 ธนาคารไดดําเนินการเปล่ียนหลอด LED ไฟแสงสวางภายใน รวมทั้งส้ินจํานวน 25,102 หลอด ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 2,710,620 
กิโลวัตต-ชั่วโมง 

การบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

 ธนาคารกําหนดแนวคิด 4Re to 4T ขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการบริหาร
จดัการระบบไฟแสงสวาง ระบบปรบัอากาศ รวมถงึการบริหารจดัการทรัพยากรน้ําท่ัวท้ังองคกร ดวยแนวคิด 4Re เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหาร
เชิงเทคนิค และ 4T เพ่ือสรางตระหนักใหแกพนักงานและลูกคาในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางรูคุณคา

4Re

4T
RESCHEDULE 
การจัดตารางการทดสอบระบบ
และการซอมแซมใหเหมาะสม
เพ่ือลดผลกระทบตอการทํางาน

ของผูใชงาน RESEARCH 
การคนหานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหมๆ 

มาประยุกตใชเพ่ือชวยลด
การปลอยกาซเรือนกระจก

TELL 
สงเสริมใหพนักงานและลูกคาสงตอแนวคิด
ในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางรูคุณคา
ไปสูครอบครัวของตน สังคม และประเทศชาติ

TOP 
การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง 
ในการเขาถึงปญหาดานพลังงาน

และการจัดการทรัพยากร

TIPS 
การส่ือสารใหพนักงาน
ทราบถึงการใชพลังงาน

และทรัพยากรอยางรูคุณคา

TRY 
สรางการมีสวนรวม

ของพนักงานและลูกคา
ใหเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการใชพลังงาน

และทรัพยากรอยางรูคุณคา

RE-SETTING 
การปรับระดับการใช
ทรัพยากรใหเหมาะสม
กับความตองการใชงาน

ในชวงเวลาตางๆ

RETHINK 
การตรวจทานและซอมแซมระบบ เพ่ือใหมั่นใจ
วามีทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

และเพียงพอตอความตองการ

RETHINK

RE
-S

ET
TIN

G

RESEARCH

R
ESCHEDULE

TOP

TIPS

TELL

TR
Y

2. การบริหารจัดการพลังงานสะอาด Clean energy source
 ธนาคารไดมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Rooftop) ซึ่งมีกําลังการผลิตไฟฟา 350 กิโลวัตต โดยในป 2564 
สามารถผลิตพลังงานไฟฟาได 453,435 กิโลวัตต-ชั่วโมง จากการบริหารงานดังกลาวสงผลใหธนาคารสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
217.16 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และสามารถประหยัดคาใชจายท้ังสิ้น 1,904,427 บาท

GRI 103-2, GRI 103-3
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3. การบริหารจัดการระบบนํ้าใช 

 ปรับอัตราการไหลของน้ําท่ีกอกน้ําอางลางหนาและ
โถสุขภัณฑภายในอาคารทุกอาคาร พรอมทั้งมีการจัดการ
นํา้ท้ิงอยางมปีระสทิธิภาพ โดยนําน้ําท้ิงทีไ่ดรบัการบาํบดัแลว 
กลับมาใชในงานในระบบสุขาภิบาลและระบบรดนํ้าตนไม 
เปนการใชทรพัยากรน้ําอยางรูคุณคาและกอใหเกิดประโยชน
สุงสุด โดยในป 2564 สามารถนําน้ําท่ีไดรับการบําบัดแลว
กลับมาใชได 22,875 ลูกบาศกเมตร และสามารถประหยัด
คาใชจายท้ังสิน้ 372,862.57 บาท ทัง้น้ี เน่ืองจากสถานการณ
ความม่ันคงของน้ําในปจจบุนัในบางพ้ืนท่ีของประเทศ ธนาคาร
ไดมีการทํารายงานประเมินความเสี่ยงในทุกพ้ืนที่อาคาร
ของธนาคารตามแผนภูมดิานลางเพ่ือการบรหิารจดัการพ้ืนท่ี
ที่มีความเส่ียงไดมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยในป 2564 
ธนาคารมีปรมิาณการใชนํา้รอยละ 7.30 อยูในพ้ืนท่ีการใชนํา้
ที่มีความเส่ียงสูง

4. การบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ 

 กําหนดข้ันตอนการบริหารจัดการขยะซ่ึงรวมถึงขยะอันตรายเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติทั่วท้ังองคกร บูรณาการการบริหารจัดการท้ังในเชิงเทคนิค
และการสรางจติสํานึกแกพนักงานทุกคน เพ่ือลดปรมิาณขยะและของเสียจากการดําเนินงานท่ีจะนาํไปสูการกําจดัขยะดวยวิธีการฝงกลบ (Landfill) 
ซึ่งจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยธนาคารสรางจิตสํานึกแกพนักงานดวยการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ 
และปฏิเสธการจัดซื้อสินคาท่ีมีสวนประกอบที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม บริหารจัดการกระบวนการทํางานท่ีลดการสรางขยะหรือของเสีย
จากกระบวนการทํางาน บริหารจัดการใหมีการหมุนเวียนใชวัสดุอุปกรณ (Expand Equipment Lifetime) อีกท้ังยังสงเสริมการซอมแซม
และนํากลับมาใชใหม เปลีย่นบรรจภัุณฑทีใ่ชเพียงคร้ังเดียวใหเปนวัสดทุีย่อยสลายได พรอมดวยระบบการคัดแยกขยะท่ีมปีระสิทธิภาพ มจีดุท้ิงขยะ
ที่แยกประเภทอยางชัดเจน และมีการกําจัดขยะท่ีเหมาะสม ตรงตามประเภทของขยะ 
 ธนาคารบริหารจัดการรีไซเคิลจากอาคารตางๆ โดยรวมมือกับผูใหบริการจัดเก็บเอกสารและทําลายเอกสาร นํากระดาษท่ีไมใชแลวไปรีไซเคิล
เปนเย่ือกระดาษ และนํากระดาษกลับมาใชใหม โดยกระดาษท่ีนําไปรีไซเคิลในป 2564 มีปริมาณ 1,288 ตัน 

   GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 303-1, GRI 303-2, GRI 306-1, GRI 306-2
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โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

 ธนาคารรณรงคใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม (Green Behavior) เพ่ือเปนพลเมืองที่ดีในการรวมบรรเทา
ผลกระทบจากภาวะโลกรอน โดยเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานท้ังองคกร เพ่ือขยายผลและเปนตนแบบท่ีดีใหแกครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติตอไป

โครงการขึ้นทะเบียนฉลากคารบอน 
(Carbon Footprint Program) 

 ธนาคารกสิกรไทยไดรับการรับรอง
การเป นองค กร  Carbon Footpr int 
(เครือ่งหมายคารบอนฟตุพริน้ทขององคกร) 
จากการข้ึนทะเบียนฉลากคารบอนองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) ประกาศนียบัตรเลขท่ี TGO CFO 
FY21-03-033 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2564 ทั้งน้ี ธนาคารข้ึนทะเบียน Carbon 
Footprint เปนปริมาณท้ังสิ้น 97,786 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

โครงการ 
Green Behavior

 ธนาคารไดมโีครงการรณรงคการคัดแยกขยะ 
ณ แหลงกําเนิดภายในโรงอาหาร และในพ้ืนท่ี 
2 ชัน้ทาํการในอาคารราษฎรบรูณะ เพ่ือเปนตนแบบ
ของการบูรณการการจัดการขยะในองคกรและ
เร่ิมตนสูแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการลดขยะ
ไปสู หลุมฝงกลบ โดยโครงการไดมีผลสําเร็จ
ในการปรับพฤติกรรมของผูใชบริการใหคัดแยก
ขยะตนทางอยางถูกตอง โดยธนาคารวางแผน
การขยายผลการบริหารจดัการไปยังอาคารหลักอืน่ๆ 
ของธนาคารตอไป นอกจากน้ี ธนาคารยังไดมี
การรณรงคการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของพนกังาน
ระดับบรหิารของธนาคารในการเลือกใชเชือ้เพลิง
รถยนตที่มีองคประกอบจาก Fossil ลดนอยลง 
ซึง่โครงการมผีลสาํเร็จในการเพ่ิมจาํนวนพนักงาน
ที่ใชงานเช้ือเพลิงสะอาดดังกลาวเปนรอยละ 96 
จากจาํนวนพนักงานท้ังหมดในกลุมดงักลาว และ
มีปริมาณการใช E20 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 72.75 
(ป 2563) เปนรอยละ 87.13 (ป 2564) สงผลให
ธนาคารสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ทั้งสิ้น 398.40 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
ในป 2564

โครงการชดเชยคารบอนเปนศูนย 
(Carbon Neutral Program) 

 ธนาคารเขารวมโครงการลดกาซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(T-VER) และไดรบัการรบัรองขึน้ทะเบียน Carbon 
Neutral โดยองคการบริหารกาซเรือนกระจก 
(องคกรมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเขารวมเปนปที่ 4 
ตดิตอกนั โดยจากการทํากิจกรรมชดเชยคารบอน
เปนศูนย ดวยการสนับสนุนคารบอนเครดิตจาก
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ดานชาง) จํากัด 
(บล็อค 2) และโครงการกาซชีวภาพระดับชุมชน
จากฟารมสกุร ตาํบลทามะนาว อาํเภอชัยบาดาล 
จงัหวัดลพบรุ ีซึง่ถือเปนความรวมมอืกันเพ่ือผลกัดัน
ไปสูสังคมเศรษฐกิจคารบอนตํ่า (Low Carbon 
Economy) เพ่ือการเจรญิเติบโตอยางย่ังยืน ทัง้ใน
มติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม ซึง่ไมเพียงแต
เปนประโยชนตอประเทศไทย แตยังสงผลดตีอโลก
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
 การสนับสนุนคารบอนเครดิตของธนาคาร
ถูกนําไปเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ
คารบอนเครดิต และอีกสวนนําไปใหกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผูใชกาซ ซึ่งครอบคลุม 8 หมูบาน 
เพ่ือนาํมาใชเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ อาทิ การจัดประชุม การจัดกิจกรรมของ
หมูบาน โครงการพชืผกัสวนครวั โครงการทีจ่ดัซือ้
พืชผกั ปุย และอุปกรณในการเพาะปลูก พรอมทัง้
จดัเตรียมพ้ืนท่ีใหความรูในการเพาะปลูก และนํา
เถาชานออยที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช
เปนปุยใหเกิดประโยชนแกชาวบาน

GRI 103-2
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หมายเหตุ:
 * ในป 2564 ธนาคารรายงานการปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขตท่ี 1 เฉพาะการร่ัวไหลของสารทําความเย็นและสารดับเพลิงในอาคารหลักของธนาคารเทาน้ัน
** การปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขตท่ี 3 การเดินทางของพนักงาน เกิดจากการใชพลังงานในการเดินทางทางถนนเพ่ือธุรกิจของธนาคารเทาน้ัน 

ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม

 ระบบบริหารขอมลูดานส่ิงแวดลอม (Environmental Management System: EMS) เพ่ือจดัการฐานขอมลูกาซเรือนกระจก และการใชพลังงาน
ของธนาคารใหเปนไปตามยทุธศาสตรและเปาหมายท่ีกําหนดไว ซึง่ในป 2564 ธนาคารสามารถลดการใชพลังงานรวมรอยละ 5.97 (เทียบกับเปาหมาย
ลดลงรอยละ 4.2 จากป 2563) การใชนํ้าลดลงรอยละ 20.51 (เทียบกับเปาหมายลดลงรอยละ 15 จากป 2563) และการปลอยกาซเรือนกระจกลด
ลงรอยละ 7.79 (เทียบกับเปาหมายลดลงรอยละ 4.2 จากป 2563)  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2564

พลังงานรวม 
(พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานท่ีใชแลวหมดไป) 
(เมกะวัตต-ชั่วโมง)*

7.88 6.71 6.45 5.88

237,486.19 228,646.07 213,091.98 186,564.29 -4.2%

การเดินทาง
ของพนักงาน 
(กิโลเมตร)**

121.8 128.74 145.54 123.43

-
3,668,803 4,386,303.89 4,807,722.26 3,913,549.75

นํ้า
(ลูกบาศกเมตร)

27.45 25.59 23.67 19.41  

826,714 871,805 781861.73 615,550.04 -15% 

ขยะ
(เมตริกตัน)

0.25 0.21 0.18 0.17

-
7,599.67 7,050.80 5,851.33 5,494.62

การปลอยกาซเรือนกระจก 
(ขอบเขต 1 และ 2) 
(ตันคารบอนไดออกไซต
เทียบเทา)

3.58 3.05 2.96 2.84

107,775.31 103,996.95 97,785.73 90,172.91 -4.2%

   GRI 103-3, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 306-3



ผลการดําเนินงาน
ดานเศรษฐกิจ
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หนวย: พันบาท

 
* รายได ประกอบดวย รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ ไมรวมคาใชจายดอกเบ้ีย
** คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ ไมรวมคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาภาษีอากร เงินบริจาคเพ่ือการกุศล เงินบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนและโครงการดานการศึกษา 
*** คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน ประกอบดวย เงินเดือน คาจาง คาลวงเวลา โบนัส เงินบําเหน็จ เงินเพ่ิมคาครองชีพ ผลประโยชนของพนักงาน เงินสบทบตามกฎหมายสวนท่ีธนาคารเปนผูจายให 
 เงินชวยเหลือเพ่ือสวัสดิการ และผลประโยชนอื่นๆ ของพนักงาน เชน การประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจําป เปนตน 
**** เงินท่ีชําระแกเจาของเงินทุน หมายถึง เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน และคาใชจายดอกเบ้ีย
***** เงินภาษีชําระแกรัฐ ประกอบดวย ภาษีทั้งทางตรงและทางออม เชน ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีโรงเรือน ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน

ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม

ดานเศรษฐกิจ
2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายได* 179,373,056 153,219,580

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ** 30,467,640 30,051,794 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน*** 34,480,637 24,331,484

เงินท่ีชําระแกเจาของเงินทุน**** 23,132,094 22,391,632 

เงินภาษีที่ชําระแกรัฐ***** 17,953,468 13,504,586 

เงินบริจาคเพ่ือการกุศลและโครงการดานการศึกษา 652,379 589,723

มูลคาเศรษฐกิจเชิงสะสม 72,686,838 62,350,361

สินทรัพยรวม 4,103,398,520 3,437,503,960

หน้ีสินรวม 3,566,723,500 3,018,501,165

สวนของเจาของ 536,675,020 419,002,795

GRI 102-7, GRI 201-1



ผลการดําเนินงาน

ดานสังคม
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* พนักงานท้ังหมด ในทีน่ีห้มายถึง พนักงานธนาคารกสิกรไทย (เฉพาะธนาคาร) โดยกลุมพนกังานดังกลาวขางตน แบงออกเปน 2 ประเภทตามประเภทสญัญาจาง คอื สญัญาจางแบบไมมกํีาหนดเวลา (Permanent) 

และสัญญาจางแบบมีกําหนดระยะเวลา (Contracted)

ขอมูล

2561 2562 2563 2564

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

จํานวนพนักงาน* 20,646 20,407 19,819 19,029

แยกตามเพศ  

• ชาย 6,452 31.25%  6,262 30.69% 5,999 30.27% 5,703 29.97%

• หญิง 14,194 68.75%  14,145 69.31% 13,820 69.73%  13,326 70.03%

แยกตามอายุ

• ตํ่ากวา 30 ป 7,244 35.09% 6,228 30.52% 4,747 23.95% 3,220 16.92%

• 30 - 50 ป 10,181 49.31% 10,811 52.98% 11,677 58.92% 12,441 65.38%

• มากกวา 50 ป 3,221 15.60% 3,368 16.50% 3,395 17.13% 3,368 17.70%

แยกตามเช้ือชาติ

• ชาวไทย  20,611 99.83% 20,377 99.85%  19,790 99.85%  19,001 99.85%

• ชาวตางชาติ  35 0.17%  30 0.15%  29 0.15%  28 0.15%

แยกตามกลุมอื่นๆ

• ผูทุพพลภาพ 2 0.01% 2 0.01% 2 0.01%  2 0.01%

แยกตามประเภทสัญญาจาง

• ไมมีกําหนดระยะเวลา 20,548 99.53%  20,283 99.39% 19,755 99.68%  18,849 99.05%

• มีกําหนดระยะเวลา 98 0.47%  124 0.61% 64 0.32%  180 0.95%

แยกตามสถานท่ีทํางาน 

• สํานักงานใหญและอาคารหลัก 9,920 48.05%  11,156 54.67% 11,490 57.97%  12,228 64.26%

• นอกสํานักงานใหญและอาคารหลัก 10,726 51.95%  9,251 45.33% 8,329 42.03%  6,801 35.74%

แยกตามประเทศการปฏิบัติงาน

• ประเทศไทย 20,622 99.88%  20,379 99.86% 19,795 99.88%  19,004 99.87%

• นอกประเทศไทย 24 0.12%  28 0.14% 24 0.12%  25 0.13%

แยกตามระดับการศึกษา 

• มัธยมศึกษา (ตํ่ากวาปริญญาตรี) 357 1.73%  313 1.53% 282 1.42%  241 1.27%

• ปริญญาตรี 14,127 68.42%  13,795 67.60% 13,247 66.84%  12,496 65.67%

• ปริญญาโท 6,124 29.66%  6,263 30.69% 6,251 31.54%  6,245 32.82%

• ปริญญาเอก 38 0.18%  36 0.18% 39 0.20%  47 0.25%

GRI 102-8, GRI 405-1
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ขอมูล

2561 2562 2563 2564

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

แยกตามระดับ

กลุมผูบริหารระดับสูง 63 74 81 79

• ชาย 45 71.43% 50 67.57% 56 69.14% 55 69.62%

• หญิง 18 28.57% 24 32.43% 25 30.86% 24 30.38%

• ตํ่ากวา 30 ป 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%  0 0.00%

• 30 - 50 ป 29 46.03% 36 48.65% 37 45.68% 26 32.91%

• มากกวา 50 ป 34 53.97% 38 51.35% 44 54.32% 53 67.09%

กลุมผูบริหารระดับกลาง 887 929 943 968

• ชาย 477 53.78% 488 52.53% 484 51.33% 488 50.41%

• หญิง 410 46.22% 441 47.47% 459 48.67% 480 49.59%

• ตํ่ากวา 30 ป 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

• 30 - 50 ป 507 57.16% 527 56.73% 519 55.04% 540 55.79%

• มากกวา 50 ป 380 42.84% 402 43.27% 424 44.96% 428 44.21%

กลุมผูบริหารระดับตน 6,998 7,139 7,248 7,257

• ชาย 2,797 39.97% 2,808 39.33% 2,777 38.31% 2,713 37.38%

• หญิง 4,201 60.03% 4,331 60.67% 4,471 61.69% 4,544 62.62%

• ตํ่ากวา 30 ป 324 4.63% 211 2.96% 126 1.74% 52 0.72%

• 30 - 50 ป 4,789 68.43% 4,935 69.13% 5,124 70.69% 5,221 71.94%

• มากกวา 50 ป 1,885 26.94% 1,993 27.92% 1,998 27.57% 1,984 27.34%

กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ 12,698 12,265 11,547  10,725

• ชาย 3,133 24.67% 2,916 23.77% 2,682 23.23% 2,447 22.82%

• หญิง 9,565 75.33% 9,349 76.23% 8,865 76.77% 8,278 77.18%

• ตํ่ากวา 30 ป 6,920 54.50% 6,017 49.06% 4,621 40.02% 3,168 29.54%

• 30 - 50 ป 4,856 38.24% 5,342 43.55% 5,997 51.94% 6,654 62.04%

• มากกวา 50 ป 922 7.26% 906 7.39% 929 8.04% 903 8.42%

GRI 102-8, GRI 405-1
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ขอมูล

2561 2562 2563 2564

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

จํานวนและอัตราการจางงานใหม 1,771 8.58% 1,457 7.14% 395 1.99% 531 2.79%

แยกตามอายุ

• ตํ่ากวา 30 ป 1,315 74.25% 1,071 73.51% 227 57.47% 188 35.40%

• 30 - 50 ป 455 25.69% 382 26.22% 167 42.28% 338 63.65%

• มากกวา 50 ป 1 0.06% 4 0.27% 1 0.25% 5 0.94%

แยกตามเพศ

• ชาย 471 26.60% 412 28.28% 150 37.97% 229 43.13%

• หญิง 1,300 73.40% 1,045 71.72% 245 62.03% 302 56.87%

แยกตามระดับ

• กลุมผูบริหารระดับสูง 3 0.17% 3 0.21% 1 0.25% 3 0.56%

• กลุมผูบริหารระดับกลาง 27 1.52% 23 1.58% 19 4.81% 34 6.40%

• กลุมผูบริหารระดับตน 199 11.24% 180 12.35% 104 26.33% 256 48.21%

• กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ 1,542 87.07% 1,251 85.86% 271 68.61% 238 44.82%

แยกตามสถานท่ีทํางาน

• สํานักงานใหญและอาคารหลัก 1,016 57.37% 941 64.58% 343 86.84% 531 100.00%

• นอกสํานักงานใหญและอาคารหลัก 755 42.63% 516 35.42% 52 13.16%  0 0.00%

แยกตามประเทศการปฏิบัติงาน

• ประเทศไทย 1,771 100.00% 1,457 100.00% 395 100.00% 531 100.00%

• นอกประเทศไทย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

แยกตามสัญชาติ

• ชาวไทย 1,753 98.98% 1,456 99.93% 380 96.20% 525 98.87%

• ชาวตางชาติ 18 1.02% 1 0.07% 15 3.80% 6 1.13%

ผูทุพพลภาพ 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

จํานวนพนักงานภายในท่ีเติมเต็ม
เพ่ือทดแทนตําแหนงงานที่วาง
ในองคกร 

162 89.00% 87 81.31% 99 84.62% 89 78.76%

แยกตามอายุ

• ตํ่ากวา 30 ป 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

• 30 - 50 ป 123 75.93% 67 77.01% 73 73.74% 66 74.16%

• มากกวา 50 ป 39 24.07% 20 22.99% 26 26.26% 323 25.84%

แยกตามเพศ

• ชาย 76 46.91% 37 42.53% 48 48.48% 42 47.19%

• หญิง 86 53.09% 50 57.47% 51 51.52% 47 52.81%

GRI 401-1 



ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 178

ขอมูล

2561 2562 2563 2564

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คาใชจายเฉล่ียตอการจางงาน (บาท) 10,990.79 20,079.10 61,155.36 51,919.62

จํานวนและอัตราการลาออก 
(นับรวม การลาออก คนเกษียณ 
เกษียณกอนกําหนด ถึงแกกรรม 
ส้ินสุดสัญญาจาง เลิกจางทุกกรณี)

1,909 9.25% 1,629 7.98% 955 4.82% 1,289 6.77%

แยกตามเพศ

• ชาย 578 30.28% 577 35.42% 405 42.41%  510 39.57%

• หญิง 1,331 69.72% 1,052 64.58% 550 57.59%  779 60.43%

แยกตามอายุ

• ตํ่ากวา 30 ป N/A N/A N/A N/A N/A N/A 336 26.07%

• 30 - 50 ป N/A N/A N/A N/A N/A N/A 630 48.88%

• มากกวา 50 ป N/A N/A N/A N/A N/A N/A 323 25.06%

แยกตามระดับ

• กลุมผูบริหารระดับสูง 3 0.17% 4 0.25% 5 0.52% 5 0.39%

• กลุมผูบริหารระดับกลาง 51 2.67% 50 3.07% 52 5.45% 60 4.65%

• กลุมผูบริหารระดับตน 435 22.79% 381 23.39% 271 28.38% 418 32.43%

• กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ 1,420 74.38% 1,194 73.30% 627 65.65% 806 62.53%

แยกตามสัญชาติ

• ชาวไทย 1,889 99.48% 1,623 99.63% 941 98.53% 1,282 99.46%

• ชาวตางชาติ 10 0.52% 6 0.37% 14 1.47% 7 0.54%

จํานวนและอัตราการลาออก 
(นับรวม การลาออก เกษียณ 
และเกษียณกอนกําหนด) 

1,806 8.75% 1,498 7.34% 880 4.44% 1,221 6.42%

แยกตามเพศ

• ชาย 548 30.34% 523 34.91% 372 42.27% 487 39.89%

• หญิง 1,258 69.66% 975 65.09% 508 57.73% 734 60.11%

แยกตามอายุ

• ตํ่ากวา 30 ป N/A N/A N/A N/A N/A N/A 334 27.35%

• 30 - 50 ป N/A N/A N/A N/A N/A N/A 575 47.09%

• มากกวา 50 ป N/A N/A N/A N/A N/A N/A 312 25.55%

GRI 401-1
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ขอมูล

2561 2562 2563 2564

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
รอยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

แยกตามระดับ

• กลุมผูบริหารระดับสูง 3 0.17% 4 0.27% 4 0.45% 5 0.41%

• กลุมผูบริหารระดับกลาง 49 2.71% 47 3.4% 51 5.80% 59 4.83%

• กลุมผูบริหารระดับตน 412 22.81% 349 23.30% 254 28.86% 414 33.91%

• กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ 1,342 74.31% 1,098 73.30% 571 64.89% 743 60.85%

แยกตามสัญชาติ

• ชาวไทย 1,797 99.50% 1,493 99.67% 879 99.89% 1,215 99.51%

• ชาวตางชาติ 9 0.5% 5 0.33% 1 0.11% 6 0.49%

จํานวนพนักงานที่เปนสมาชิก
สหภาพแรงงาน 8,433 40.85% 8,497 41.64% 8,753 44.16%  8,055 42.33%

จํานวนพนักงานที่ไดรับการดูแล
ภายใตคณะกรรมการสวัสดิการ
และสหภาพแรงงาน

20,646 100.00% 20,407 100.00% 19,819 100.00% 19,029 100.00%

อัตราสวนเงินเดือนและคาตอบแทนพ้ืนฐาน
ระหวางพนักงานชายและพนักงานหญิง

สํานักงานใหญ

• กลุมผูบริหารระดับสูง 1 : 0.78  1 : 0.76 1 : 0.86  1 : 0.86 

• กลุมผูบริหาร 1 : 1.04  1 : 1.04 1 : 1.05  1 : 1.04 

• กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ
 หรือระดับเจาหนาท่ี

1 : 0.77  1 : 0.77 1 : 0.77  1 : 0.77 

นอกสํานักงานใหญ

• กลุมผูบริหารระดับสูง  -   -  - -

• กลุมผูบริหาร ไมมีเพศหญิง  ไมมีเพศหญิง ไมมีเพศหญิง  ไมมีเพศหญิง 

• กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ
 หรือระดับเจาหนาท่ี

 1 : 0.69 1 : 0.70 1 : 0.68 1 : 0.71

GRI 102-41, GRI 401-1, GRI 405-2
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ขอมูล
2561 2562 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

• จํานวนพนักงานท่ีไดรับสิทธ์ิลางาน
 เพ่ือเลี้ยงดูบุตร

20,646 20,407 19,819 19,029

6,452 14,194  6,262  14,145 5,999 13,820 5,703 13,326

• จํานวนพนักงานท่ีใชสิทธ์ิลางาน
เพ่ือเลี้ยงดูบุตร (แยกตามเพศ)

893 945 863 830

53 840  65  880 68 795 45 785

• จํานวนพนักงานท่ีกลับมาทํางาน
หลังจากส้ินสุดระยะการลาหยุด
เพ่ือเลี้ยงดูบุตร (แยกตามเพศ)

849 903 835 803

49 800  61  842 66 769 45 758

• อัตราการกลับมาทํางานและการคงอยูของ 
 พนักงานท่ีกลับมาทํางาน
 หลังจากส้ินสุดระยะการลาหยุด 

95.07% 95.56% 96.76% 96.75%

92.45% 95.24% 93.85% 95.68% 97.06% 96.73% 100.00% 96.56%

ขอมูล 2561 2562 2563 2564

ระดับความผูกพันตอองคกร*

• ระดับความผูกพันตอองคกร* 68% 75% 75% 77%

• ความครอบคลุมของขอมูล 100% 100% 100% 100%

• รอยละของพนักงานท้ังหมด 100% 100% 100% 100%

แยกตามเพศ

• ชาย 69% 75% 75% 75%

• หญิง 67% 75% 75% 79%

แยกตามระดับ

• กลุมผูบริหารระดับสูง 75% 67% 67% 76%

• กลุมผูบริหารระดับกลาง N/A 77% 77% 75%

• กลุมผูบริหารระดับตน N/A 76% 76% 79%

• กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ N/A 75% 75% 77%

ระยะเวลาการแจงพนักงานลวงหนาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอตําแหนง/ลักษณะการจางงาน 
เชน การปรับโครงสรางองคกร การควบรวมกิจการ การขยายสาขา 

• การเปล่ียนแปลงตําแหนง 2 สัปดาห

• การควบรวมกิจการ การขยายสาขา 60 วัน

• การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร 
 อาทิ การปรับขยายหรือลดสายงาน 2 สัปดาห

การรองเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางดานแรงงาน 

• จํานวนขอรองเรียนของพนักงาน
เก่ียวกับการปฏิบัติทางดานแรงงาน

8 7 2 0

• จํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไขแลว 8 7 2 0

• จํานวนขอรองเรียนกําลังอยูระหวางดําเนินการ 0 0 0 0

 
* การประเมินระดับความผูกพันตอองคกร Engagement Score: ธนาคารมีการประเมินผลทุกๆ 2 ป

GRI 401-3, GRI 402-1
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ขอมูลดานการฝกอบรม

ขอมูล
ชั่วโมงตอคนตอป

2561 2562 2563 2564

จํานวนช่ัวโมงการอบรมท้ังหมด 881,469  928,507 847,516 712,474

จํานวนช่ัวโมงการอบรมเฉลี่ย 42.2  45.5 42.8 37.4

แยกตามระดับ  

• พนักงานระดับบริหาร 
 (ตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป)

67.6  95.4 42.6 30.0

• พนักงานระดับปฏิบัติการหรือระดับเจาหนาท่ี 
 (ไมเกินระดับผูอํานวยการฝาย)

41.8  44.6 42.8 37.6

แยกตามเพศ  

• ชาย 41.0  45.7 40.2 31.9

• หญิง 42.8  45.4 43.9 39.8

ขอมูล
รอยละของพนักงานทั้งหมด

2561 2562 2563 2564

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานท่ีไดรับการประเมินตอพนักงานท้ังหมด 100% 100% 100% 100%

แยกตามระดับ  

• กลุมผูบริหารระดับสูง 100% 100% 100% 100%

• กลุมผูบริหารระดับกลาง 100% 100% 100% 100%

• กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการหรือระดับเจาหนาท่ี 100% 100% 100% 100%

แยกตามเพศ  

• ชาย 100% 100% 100% 100%

• หญิง 100% 100% 100% 100%

คาใชจายท่ีใชในการฝกอบรมพนักงาน (บาท)   

Staff Productivity 
(Revenue/Personnel Expense)

5.75% 5.66% 5.78% 5.67%

Human Capital Return on Investment 4.15% 4.08% 4.15% 4.21%

GRI 404-1, GRI 404-3
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ขอมูล หนวย
2561 2562 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

อัตราการบาดเจ็บ (IR) จํานวนคนตอชั่วโมงการทํางาน 
200,000 ชั่วโมง

0.00 0.01 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIR) 

จํานวนคนตอชั่วโมงการทํางาน 
200,000 ชั่วโมง

0.00 0.01 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน (LDIR)

จํานวนวันท่ีสูญเสียไปตอชั่วโมง
การทํางาน 200,000 ชั่วโมง

0.00 0.01 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราการเจ็บปวย
จากการทํางาน (ODR) 

จํานวนคนตอชั่วโมงการทํางาน 
200,000 ชั่วโมง

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราการขาดงาน (AR) รอยละ 0.78 0.83 0.69 0.67

0.75 0.79 0.81 0.83 0.64 0.71 0.62 0.70

จํานวนผูเสียชีวิต คน 0 0 0 0 0 0 0 0

การลาปวย

จํานวนวันลาปวย วัน 11,902 27,495 12,325.5 28,805 9,327 23,779.5 8,478 22,367

แยกตามสถานท่ีทํางาน

• สํานักงานใหญ
 และอาคารหลัก 

วัน 27,180 30,021 23,653 19,232

• นอกสํานักงานใหญ วัน 12,217 11,110 9,454 11,613

จํานวนช่ัวโมงที่หยุดงาน
เน่ืองจากการเจ็บปวย
ที่ไมเก่ียวเน่ืองกับงาน 

ชั่วโมง
(จํานวนวัน x 8 ชั่วโมงตอวัน)

95,212 219,960 98,604 230,440 74,616 190,236 67,820 178,932

ขอมูลดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หมายเหตุ
การบันทึกจํานวนพนักงานท่ีเจ็บปวยจากการทํางาน (recordable work-related ill health) ถูกบันทึกจากการใหความเห็นของสํานักงานประกันสังคม ซึ่งในป 2564 จํานวนพนักงานท่ีสํานักงานประกันสังคม
ใหความเห็นวาเจ็บปวยจากการทํางานเทากับ 0

GRI 403-10
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Assessment Parameter  

Baseline year 2020

Consolidation approach Operation controls 

Boundary summary All entities and facilities either owned or under operation control

Emission factor data source IPCC 2006, DEDE 2010 and TGO update Jan 2017

Materiality threshold 10%

Intensity ratio per FTE 

Independent assurance YES

ผลการดําเนินงาน

ดานสิ่งแวดลอม

Parameter Performance
2561 

Performance
2562

Performance
2563 

(Baseline 
Year)

Performance
2564

Target
2564

% Change 
2563 

VS 2564 
(% change 

YoY)

Long-term Target
2564 - 2573

(Base year 2563)

Accumulative 
Performance againt 

long term target
2564 - 2573

(Base year 2563)

Greenhouse Gas Emission (GHG Emission)

Total Scope 1 
emissions * 
(Tonnes CO2e) 

21,160.73 21,145.20 18,727.05 15,833.59 -3.00% -15.45% -15.45%

Total Scope 2 **
emissions 
(Tonnes CO2e) 

86,614.58 82,851.75 79,058.67 74,339.32 -1.20% -5.97% -5.97%

Total Scopes 1&2 
emissions 
(Tonnes CO2e) 

107,775.31 103,996.95 97,785.73 90,172.91 -4.20% -7.79%  -42% -7.79%

Total Scopes 1&2 
emissions intensity 
(Tonnes CO2e 
per FTE)

3.58 3.05 2.96 2.84 -4.05% -4.05%

Full Time 
Employee (FTE) 

30,121 34,072 33,034 31,706

 
* ในป 2564 การปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขตท่ี 1 เฉพาะการร่ัวไหลของสารทําความเย็นและสารดับเพลิงเฉพาะในอาคารหลักของธนาคารเทาน้ัน
** ในป 2564 การปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขตท่ี 2 : การรายงานน้ียังไมรวมการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชไฟฟาของตู ATM นอกอาคารสาขา เน่ืองจากธนาคารยังไมมกีารบันทึกปริมาณการใชไฟฟาจาก
 ผูใหเชาพ้ืนท่ีติดตั้ง ATM

GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 306-3
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Parameter Performance 
2561 

Performance 
2562 

Performance 
2563

Performance 
2564 Target 2564

% Change 2563 
VS 2564 

(% change YoY)

Energy

Total energy consumption within organization from 
renewable and non-renewable sources (MWh) 

237,486.19 228,646.07 213,091.98 186,564.29 -4.2% -12.45%

- Total fuel consumption within the organization from 
 non-renewable sources (MWh) 

226,827.43 221,435.77 203,592.31 178,397.24 -12.38%

- Total fuel consumption within the organization from 
 renewable sources (MWh) 

10,658.76 7,210.30 9,499.68 8,167.06 -14.03%

Total energy consumption intensity from renewable 
and non-renewable sources (MWh per FTE) 

7.88 6.71 6.45 5.88 -8.84%

Total energy consumption within organization from 
renewable and non-renewable sources (GJ) 

854,950.28 823,125.84 767,131.14 671,631.46 -4.2% -12.45%

- Total energy consumption within the organization 
from non-renewable sources (GJ) 

816,578.74 797,168.76 732,932.31 642,230.06 -12.38%

- Total energy consumption within the organization 
from renewable sources (GJ)

38,371.54 25,957.08 34,198.83 29,401.40 -14.03%

Total energy consumption intensity from renewable 
and non-renewable sources (GJ per FTE) 

28.38 24.16 23.22 21.18 -8.79%

Water and Effluents 

Total water withdrawal (million m3) 0.83 0.87 0.78 0.62 -15% -20.51%

- In all area

Third-party water (Total) 
(≤ 1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

0.78 0.62

- In areas with water stress

Third-party water (Total) (million m3) 0.07 0.07

Water withdrawal intensity (m3 per FTE) 27.45 25.59 23.67 19.41

Total CO2 emission from water withdrawal (Tonnes 
CO2e) 

559.16 588.44 534.56 403.14 -24.58%

Total CO2 emission from water withdrawal per FTE 
(Tonnes CO2e per FTE)

0.02 
(0.0186) 

0.02
(0.0173)

0.02
(0.0161)

0.01
(0.0127)

-21.12%

Total water discharge to surface water (m3) 511,935.07 332,963.32

- Volume (m3) (≤ 1,000 mg/L Total Dissolved Solids) 511,935.07 332,963.32

- Volume (m3) (≥ 1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

Total water consumption (m3) 269,891.66 282,586.73

GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 303-5
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Parameter Performance 
2561 

Performance 
2562 

Performance 
2563

Performance 
2564 Target 2564

% Change 2563 
VS 2564 

(% change YoY)

Waste

Total Waste generate (Metric Tonnes) 7,599.67 7,050.80 5,851.33 5,494.62 -6.10%

- Disposal method of hazardous waste (Metric Tonnes) 720.90 581.35 1,659.14 185.39%*

- Disposal method of non-hazardous waste 
 (Metric Tonnes) 

7,599.25 6,329.89 5,269.98 3,835.47 -27.22%

Total waste used / recycled / sold / others
(Metric Tonnes) 

- Hazardous waste (Metric Tonnes) 

- Preparation for reuse 0.30 1.31 12.09 822.90%

- Recycling 713.12 577.46 1,646.70 185.16%

- Non-hazardous waste (Metric Tonnes) 

- Recycling 1,111.29 1,377.24 1,288.80 -6.42%

Total waste disposed (Metric Tonnes)

- Hazardous waste (Metric Tonnes) 

- Landfilling 7.48 2.59 0.35 -10% -86.49%

- Non-hazardous waste (Metric Tonnes) 

- Landfilling 6,575.36 5,218.60 3,892.74 2,546.68 -10% -34.58%

Waste generated intensity (kg per FTE) 252.30 206.94 177.13 173.30 -2.16%

Travel 

Total business travel from road (km) 3,668,803.42 4,386,303.89 4,807,722.26 3,913,549.75 -18.60%

Total CO2e emission from road travel (Tonnes CO2e) 593.35 686.61 752.58 612.61 -18.60%

Total CO2e emission from road travel per FTE 
(Tonnes CO2e per FTE) 

0.02 
(0.0197) 

0.02
(0.0202)

0.02
(0.0228)

0.012
(0.0194)

Full Time Employee (FTE) 30,121 34,072 33,034 31,706

 
* ปริมาณขยะอันตราย (Hazardous waste) เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการยกเลิกการใชงานตูเอทีเอ็ม (ATM) ตูฝากเงิน (CDM) และตูฝากและถอนเงิน (RCM)

 GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5
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ธนาคารกสิกรไทยจัดทํารายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน
เปนประจําทุกปตัง้แตป 2555 เพ่ือนาํเสนอผลการดําเนินงานดานการพัฒนา
อยางย่ังยืนของธนาคาร โดยรายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของ
ธนาคารฉบับป 2564 เผยแพรในเดือนมีนาคมป 2565 ทั้งน้ี รายงาน
การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน ประจําป 2564 มีขอบเขตการเปดเผยขอมูล
ที่ครอบคลุมผลการดําเนินงานของธนาคาร บริษัทยอย บริษัทรวม
และบริษัทท่ีเก่ียวของที่มีสัดสวนการถือหุนตั้งแตรอยละ 50 หรือบริษัท
ที่ธนาคารมีอํานาจในการบริหาร รวมทั้งบริษัทท่ีตองการเปดเผยขอมูล
โดยแบงประเภทของขอมูลและขอบเขตดังตอไปนี้ 

• ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
ครอบคลุมผลการดําเนินของธนาคาร บริษัทยอย บริษัทรวม และ

บริษัทท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับรายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 
One Report)

• ขอมูลดานสังคม 
ครอบคลุมผลการดําเนินงานของธนาคารเทาน้ัน 

• ขอมูลดานสิ่งแวดลอม 
ครอบคลุมผลการดําเนินงานของธนาคาร บริษัทของธนาคาร

กสิกรไทย กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ ป และกลุมบริษัทใหบริการ
สนับสนุนงานตอธนาคารกสิกรไทยเฉพาะในประเทศไทย ดังแสดงขอมูล
โดยละเอียดในหนา 190

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ขอบเขตการรายงาน 

ขอมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต
วันที ่1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยมแีนวทางการรายงานท่ีสอดคลอง
กับแนวทางของ GRI Standards ที่ระดับ Core และยังนําเสนอแนวทาง
การปฏิบัติตามเกณฑขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (UNGC) ที่ระดับ 
Active Level ดวยความสมัครใจ ในหนา 208 - 211

การรับรองรายงาน 

ขอมูลผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจในรายงานฉบับนี้ไดมาจาก
ระบบการเก็บขอมูลทางบัญชีเช นเดียวกับรายงานประจําป 2564
(แบบ 56-1 One Report) ของธนาคาร ซึ่งไดรับการสอบบัญชีจาก
ผูสอบบญัชรีบัอนญุาต และเพ่ือใหขอมลูผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม
และสังคมในเลมนี้มีความนาเช่ือถือและโปรงใส จึงไดจัดใหมีการรับรอง
ความถูกตองของขอมูล energy consumption (GRI 302-1), water 
withdrawal (GRI 303-3), water discharge (GRI 303-4), water 
consumption (GRI 303-5), direct GHG emissions (Scope 1) 
(GRI 305-1), energy indirect GHG emissions (Scope 2) (GRI 305-2), 
other indirect GHG emissions (Scope 3) (GRI 305-3: category 6 – 
business travel by taxicab only), waste generated (2020 edition)

(GRI 306-3), waste diverted from disposal (2020 edition) (GRI 306-4), 
waste directed to disposal (2020 edition)(GRI 306-5), and work 
related injuries (absenteeism only) (GRI 403-9) and Monetary value 
of products and services designed to deliver a specific social business 
for each business line broken down by purpose (FS7) และมกีารตรวจสอบ
ความสอดคลองตามแนวทางการรายงานของ GRI Standards โดยบรษิทั 
ลอยดส รีจิสเตอร อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด ดังรายละเอียด
ในหนา 191 - 197

ทัง้น้ี ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีนาํเสนอในรายงาน
ฉบับนี้เปนขอมูลท่ีอยูในความรับผิดชอบของธนาคารกสิกรไทยและ
ผูบริหารธนาคารกสิกรไทย ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวามีความเก่ียวของ
และสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54
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การควบคุมคุณภาพของการจัดทํารายงาน

สวนการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน สํานักเลขานุการบริษัท สายงาน
เลขาธิการองคการ เปนหนวยงานกลางในการควบคุมคุณภาพการจัดทํา
รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนใหถูกตองและสมบูรณ โดยใน
การรวบรวมขอมลูไดมกีารตรวจสอบความถูกตองใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
รวมถึงมีการรายงานแนวทางและข้ันตอนการดําเนินงานท้ังหมด
แกคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ติดตอสอบถามเกี่ยวกับรายงาน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สวนการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 
สํานักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองคการ 
เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ 
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท 02-4702984

ขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

ขอมูลสิ่งแวดลอมในรายงานฉบับน้ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีธนาคาร
พิจารณาแลววาอาจมผีลกระทบตอสิง่แวดลอมอยางมีนยัสําคัญ และเปน
ขอมูลท่ีมาจากธนาคารท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมไดมาจากแหลงขอมูลตางๆ อาทิ การบันทึกคาจากเคร่ืองวัด 
หลักฐานทางบัญชี ขอมูลจากกระบวนการดําเนินงาน และการประเมิน
คาตัวเลขบนพ้ืนฐานท่ีมีหลักการ

พลังงาน
การใชพลังงานรวม ประกอบดวย พลังงานท่ีใชแลวหมดไป 

(Non Renewable Energy) ไดแก พลังงานไฟฟา และพลังงานจากการ
เผาไหมเชื้อเพลิงในสวนพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ไดแก 
พลังงานจากแสงอาทิตย และปริมาณ Bio-Diesel Bio-Gasoline 
จากสัดสวนเช้ือเพลิง ซึ่งไดขอมูลมาจากหลักฐานทางบัญชี และการอาน
คาจากมิเตอร การแปลงหนวยของพลังงานอางอิงจากรายงานพลังงาน
ประเทศรายป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน: 
Department of Alternative Energy Department and Efficiency

กาซเรือนกระจก 
หมายถึง ปรมิาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงาน

ของธนาคาร หรือกิจกรรมตางๆ ที่คํานวณตามแนวทางการรายงาน 
และคาํนวณกาซเรอืนกระจกของ IPCC และแนวทางการประเมนิคารบอน
ฟุตพร้ินทขององคกร โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) โดยมีหลักการดังน้ี 

1. ขอบเขตการรายงาน 
1.1 กาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนโดยตรง (ขอบเขตท่ี 1) เกิดจาก

กระบวนการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ท่ีมแีหลงกําเนิด
อยูในความดูแล ควบคุมและบริหารจัดการของธนาคาร 
ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงการเผาไหมของน้ํามันหรือกาซธรรมชาติ 
และการร่ัวไหลจากกาซมีเทนของระบบ Septic Tank และ
การร่ัวไหลของสารทําความเย็นเทาน้ัน 

1.2 กาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนโดยออม (ขอบเขตที่ 2) เกิดจาก
การซ้ือพลงังานจากภายนอก ซึง่การดําเนินงานของธนาคาร
ในทีน่ี ้หมายถึง พลังงานไฟฟาท่ีซือ้จากการไฟฟานครหลวง 
และการไฟฟาสวนภูมภิาคเทาน้ัน โดยการรายงานน้ียังไมรวม
การปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชไฟฟาของตู ATM 
นอกอาคารสาขา เน่ืองจากธนาคารยังไมมีการบันทึก
ปริมาณการใชไฟฟาจากผูใหเชาพ้ืนท่ีติดตั้ง ATM

1.3 กาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนโดยออมอื่นๆ (ขอบเขตท่ี 3) 
เกิดจากการใชพลังงานในการเดินทางทางถนนเพ่ือธุรกิจ
ของธนาคาร และการใชนํ้าเทาน้ัน 

GRI 102-32, GRI 102-53, GRI 302-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3
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2. การรายงานปริมาณ 
2 .1 การคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนทางตรง 

(ขอบเขตที่ 1) จะรายงานจากกระบวนการเผาไหมจาก
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง (ตามน้ําหนักหรือปริมาตร) อาทิ 
ปริมาณน้ํามัน หรือกาซธรรมชาติ x คาการปลอยกาซ
เรือนกระจก (Emission Factor) รวมถึงการร่ัวไหลจาก
กาซมีเทนของระบบ Septic Tank และการรั่วไหลของ
สารทําความเย็น

2.2 การคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางออม 
(ขอบเขตท่ี 2) จะรายงานจากปริมาณการซ้ือไฟฟา และคา
การปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Factor) 

2.3 การคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นทางออมอื่นๆ 
(ขอบเขตที ่3) จะรายงานจากปรมิาณการใชพลงังานในการ
เดินทางทางถนนเพ่ือธุรกิจของธนาคาร และการไดมาซึ่ง
นํ้าประปา x คาการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission 
Factor)

3. การรายงานการปลอยกาซเรือนกระจก 
ครอบคลุมถึงกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซมีเทน (CH4) 
กาซไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูโรคารบอน (HFCs) 
เพอรฟลูโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6) 
โดยคํานวณและแสดงผลในรูปกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
จากคาศกัยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming 
Potential: GWP) ที่กําหนดโดย IPCC 

4. Emission Factor 
อางอิงจากคาการปลอยกาซเรือนกระจกจาก Intergovernmental 
Panel on Climate Change 2006 (IPCC) และองคการบริหาร
จดัการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน): Thailand Greenhouse 
Gas Management Organization (Public Organization) 
รวมท้ังคาความรอนเชือ้เพลิงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรุกัษพลงังาน: Department of Alternative Energy Department 
and Efficiency 

5. วิธีการประเมิน 
5.1 อางอิงตาม The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate 

Accounting and Reporting Standard Revised Edition 
และแนวทางการประเมินคารบอนฟตุพร้ินทขององคกร โดย
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 ตุลาคม 2559

5.2 การคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดลงจากการใช
ผลติภัณฑและบริการทางการเงินผานชองทางดิจทิลั อางอิง
ตามวิธีประเมิน Attributional approaches ตามหลัก 
Guidelines for Assessing the Contribution of Products 
to Avoided Greenhouse Gas Emissions (ILCA 2015)

6. การตั้งสมมติฐานการปลอยกาซเรือนกระจก 
การเดินทางทางถนนเพ่ือธรุกิจของธนาคาร ประกอบดวย การเดิน
ทางดวยรถแท็กซี่ตามสัดสวนปริมาณการใชเชื้อเพลิงประเภท 
NGV และ LPG อางอิงจากจํานวนรถแท็กซ่ีทีข่ึน้ทะเบียนกรมการ
ขนสงทางบกท่ีเขารวมบริการ และระยะทางในการเดินทางของ
ผูปฏิบัติงาน

นํ้า 
การจัดการน้ํา ประกอบดวย ปริมาณน้ําจากภายนอก นํ้าท่ี

ผานการบําบัด นํ้าท่ีปลอยสูภายนอก และนํ้าท่ีนํากลับมาใชใหม มีการ
ประเมินประสิทธิภาพการใชนํ้าและความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบจาก
การนําน้ําจากแหลงตางๆ มาใช ปรมิาณนํา้จากภายนอก หมายถึง ปรมิาณ
การนํานํา้จากแหลงนํา้ตางๆ มาใชภายในกิจกรรมของธนาคาร ซึง่ไดขอมลู
มาจากหลักฐานทางบัญชี

ของเสีย
การจัดการของเสียเปนการพิจารณาท่ีเกิดจากกระบวนการ

ดําเนินงานและกิจกรรมของธนาคาร โดยปริมาณของเสีย หมายถึง
ปรมิาณของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินงานและกิจกรรมของธนาคาร 
ซึ่งการรายงานปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นในรายงานฉบับนี้ไดจากขอมูล
ปริมาณขยะจากอาคารราษฎรบูรณะ อาคารพหลโยธิน อาคารแจงวัฒนะ 
อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป และศูนยการเรียนรูกสิกรไทย
และการประมาณตามหลักวิชาการสําหรับของเสียท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือ
อาคารหลักดังกลาว

GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5
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ขอมูลดานสังคม 

จํานวนพนักงานของธนาคาร 

พนักงานของธนาคาร คือ ผู ที่ปฏิบัติงานภายใตสัญญาจางของ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยแบงออกเปน 4 กลุม ดังน้ี

1. กลุมผูบรหิารระดับสงู (Top Management Level) ไดแก ประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร ผูดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ รองกรรมการ
ผูจดัการอาวโุส รองกรรมการผูจดัการ และผูชวยกรรมการผูจดัการ

2. กลุมผูบริหารระดับกลาง (Middle Management Level) ไดแก 
ผูบรหิารฝาย (Department Head) หรอืเทยีบเทา และผูบรหิารงาน 
(Head of Unit/Division) 

3. กลุมผูบริหารระดับตน (Junior Management Level) ไดแก 
พนักงานในตําแหนงเจาหนาท่ีอาวุโส หรือเทียบเทา (Senior 
Officer/Team Leader)

4. กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior Officer) ไดแก เจาหนาท่ี 
(Officer)

โดยกลุมพนกังานดังกลาวขางตน แบงออกเปน 2 ประเภทตามประเภท 
สัญญาจาง คือ สัญญาจางแบบไมมีกําหนดเวลา (Permanent) และ
สัญญาจางแบบมีกําหนดระยะเวลา (Contracted)

การคํานวณชั่วโมงการทํางาน 

1. รวบรวมขอมลูจากระบบการบันทึกเวลาและการเก็บบนัทึกขอมลู
จากฝายบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัไมมรีะบบบันทึกเวลา จะใชวิธีการประมาณช่ัวโมง
การทํางานโดยใชสูตรการคํานวณดังน้ี 

จํานวนชั่วโมงการทํางาน 

(ชั่วโมงคน)

= (จํานวนคน x จํานวนวันทํางาน 

x จํานวนช่ัวโมงการทํางานปกติ (ตอวัน)) 

+ จํานวนช่ัวโมงลวงเวลารวม 

(เฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติการ) 

จํานวนวันทํางาน

ท้ังหมดในรอบป

= จํานวนคน x จํานวนวันทํางานในรอบป

การบันทึกขอมูลดานความปลอดภัย 

ธนาคารบันทึกขอมูลดานความปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน
โดยคํานวณและเก็บขอมูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย ดังน้ี 

คํานิยาม 

จํานวนวัน (Day) Scheduled Work Day

การบาดเจ็บ (Injury) การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการทํางาน 

ตั้งแตเล็กนอย (First Aid) และหยุดงาน

ตั้งแต 1 วันข้ึนไป 

การบาดเจ็บ

ถึงขั้นหยุดงานขึ้นไป

การบาดเจ็บที่ทําใหหยุดงานต้ังแต 1 วัน 

(เร่ิมนับวันหยุดถัดจากวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ) 

ความรุนแรงการบาดเจ็บ นับจากวันทํางานท่ีหยุดจริง 

การคํานวณ

อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate: IR) 

= จํานวน (ราย) ของการบาดเจ็บทุกระดับ (ในชวงเวลาท่ีรายงาน) 

x 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน (ในชวงเวลาท่ีรายงานผล)

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Rate: LTIR) 

= จํานวน (ราย) ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ในชวงเวลาท่ีรายงาน) 

x 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน (ในชวงเวลาท่ีรายงานผล)

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate: LDIR) 

= จํานวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ในชวงเวลาท่ีรายงาน) 

x 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน (ในชวงเวลาท่ีรายงานผล)

อัตราการเจบ็ปวย/โรคจากการทาํงาน (Occupational Disease Rate: ODR)

= จํานวน (ราย) การเจ็บปวยจากการทํางาน (ในชวงเวลาท่ีรายงานผล) 

x 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน (ในชวงเวลาท่ีรายงานผล)

อัตราการขาดงาน (Absentee Rate: AR)

= จํานวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทํางานรวมอ่ืนๆ 

ที่ไมใชการลาท่ีไดรับอนุญาตในชวงเวลาท่ีรายงาน x 100 

จํานวนวันทํางานท้ังหมดในรอบป
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ขอบเขตการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

ชื่อเต็ม

สังคม สิ่งแวดลอม

การปฏิบัติ
ดาน

แรงงาน

การฝก
อบรม

ความ
ปลอดภัย เชื้อเพลิง ไฟฟา นํ้า ของเสีย 

(ขยะ)

 1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ● ● ● ● ● ● ●

 2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ● ● ● ●

 3. บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ● ● ● ●

 4. บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ● ● ● ●

 5. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ● ● ● ●

 6. บริษัท แฟคเตอรี แอนด อีควิปเมนท กสิกรไทย จํากัด ● ● ● ●

 7. บริษัท โพรเกรส พลัส จํากัด ● ● ● ●

 8. บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จํากัด ● ● ● ●

 9. บริษัท โพรเกรส กันภัย จํากัด ● ● ● ●

10. บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท จํากัด ● ● ● ●

11. บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส แมเนจเมนต จํากัด ● ● ● ●

12. บริษัท โพรเกรส เซอรวิส จํากัด ● ● ● ●

13. บริษัท โพรเกรส สโตรเรจ จํากัด ● ● ● ●

14. บริษัท โพรเกรส เอช อาร จํากัด ● ● ● ●

15. บริษัท โพรเกรส เซอรวิส ซัพพอรท จํากัด ● ● ● ●

16. บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จํากัด ● ● ● ●

17. บริษัท โพรเกรส เทรนน่ิง จํากัด ● ● ● ●

18. บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส โบรกเกอร จํากัด ● ● ● ●

19. บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุป เซเครเทเรียต จํากัด ● ● ● ●

20. บริษัท กสิกร แล็บส จํากัด ● ● ● ●

21. บริษัท กสิกร ซอฟต จํากัด ● ● ● ●

22. บริษัท กสิกร อินฟรา จํากัด 
(ชื่อเดิม: บริษัท กสิกร โปร จํากัด)

● ● ● ●

23. บริษัท กสิกร เซิรฟ จํากัด 
(ชื่อเดิม: โพรเกรส ซอฟแวร จํากัด) ● ● ● ●

24. บริษัท กสิกร เอกซ จํากัด

หมายเหตุ:
ขอมูลดานเศรษฐกิจครอบคลุมผลการดําเนินงานของธนาคาร บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

GRI 102-45



ดัชนีขอมูลตามกรอบการรายงาน GRI STANDARDS รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 191

For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the references 
for Disclosures 102-40 to 102-49 align with appropriate sections in the body of the report.
For the GRI Content Index Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the references 
for all disclosures included align with the appropriate sections in the body of the report.
For the SDG Mapping Service, GRI Services reviewed that the disclosures included in the content index are appropriately 
mapped against the SDGs.
The Materiality Disclosures Service, the Content Index Service and the SDG Mapping Service were performed on the English 
version of the report.

ดัชนีขอมูลตามกรอบการรายงาน GRI STANDARDS 

GRI STANDARD DISCLOSURE

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)

OMISSION EXTERNAL 
VERIFICATION

RELATION 
TO SDGSANNUAL

REPORT
SUSTAINABILITY 

REPORT

GRI 101: Foundation 2016 Reporting principles 30 - 41

Using the GRI Standards for sustainability reporting 186

Making claims related to the use of the GRI Standards 191 - 197

General Disclosures

GRI 102: General 
disclosures 2016

Organizational profile

102-1 Name of the organization 10

102-2 Activities, brands, products, and services 10 - 11

102-3 Location of headquarters 51

102-4 Location of operations 10, 14 - 15

102-5 Ownership and legal form 10

102-6 Markets served 10, 13 - 15

102-7 Scale of the organization 10, 174

102-8 Information on employees and other workers 175 - 176 SDG 8

102-9 Supply chain 92 - 95

102-10 Significant changes to the organization 
and its supply chain

12 - 14, 71

102-11 Precautionary principle or approach 140 - 156, 
198 - 207

102-12 External Initiatives 18, 27, 142,
198 - 211

102-13 Membership of associations 41

GRI 102-55
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GRI STANDARD DISCLOSURE

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)

OMISSION EXTERNAL 
VERIFICATION

RELATION 
TO SDGSANNUAL

REPORT
SUSTAINABILITY 

REPORT

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 7, 9

102-15 Key impacts, risks and opportunities 50 - 61 7, 9, 145 - 147

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, 
and norms of behavior

94 - 95 46 SDG 16

Governance

102-18 Governance Structure 96 - 97 26, 45, 52 - 53, 
74, 143

102-19 Deligating authority 47 26, 45, 52 - 53, 
74, 85, 143

102-20 Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics

105 9, 26, 143 - 144,
205

102-22 Composition of the highest governance body 
and its committees

103,
105 - 109

102-23 Chair of the highest governance body 103

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 114 - 117

102-26 Role of highest governance body in setting 
purpose, values, and strategy

108 12, 18, 26 - 27,
207

102-29 Identifying and managing economic, environment, and 
social impacts

108 74 - 75,
143 - 144

102-30 Effectiveness of risk management processes 52 - 54, 74 - 75, 
77, 143 - 144

102-31 Review of economic, environmental, 
and social topics

65, 107 78, 144, 206

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 30, 187

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups 36 - 41

102-41 Collective bargaining agreements 179 SDG 8

102-42 Identifying and selecting stakeholders 31, 36 - 41

102-43 Approach to stakeholder engagement 36 - 41

102-44 Key topics and concerns raised 36 - 41

GRI 102-55
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REPORT

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

30, 190

102-46 Defining report content and topic boundaries 30 - 31

102-47 List of material topics 31 - 35

102-48 Restatements of information No significant 
change 
observed

102-49 Changes in reporting 31

102-50 Reporting period 186

102-51 Date of most recent report 186

102-52 Reporting cycle 186

102-53 Contact point for questions regarding the report 187

102-54 Claims of reporting in accordance with 
the GRI Standards

186

102-55 GRI content index 191 - 197

102-56 External assurance 214 - 215

Material topics

Economic performance

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 12 - 13, 58

103-2 The management approach and its components 12 - 13, 58 - 59

103-3 Evaluation of the management approach 15, 20, 60 - 70, 
72

GRI 201: Economic 
performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed 130, 174 SDG 8, SDG 9

Indirect economic impacts

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 98, 128

103-2 The management approach and its components 22 - 23, 99 - 104, 
128 - 129

103-3 Evaluation of the management approach 22 - 23, 99 - 104, 
130, 134 - 135

GRI 203: Indirect 
economic impacts 2016

203-2 Significant indirect economic impacts 99 - 104, 
134 - 135

SDG 1, SDG 3, 
SDG 8

GRI 102-55
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Anti-corruption

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 46

103-2 The management approach and its components 20, 46 - 50

103-3 Evaluation of the management approach 20, 47

GRI 205: Anti-corruption 
2016

205-2 Communication and training about anti-corruption policies 
and procedures

47 SDG 16

Energy

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 166

103-2 The management approach and its components 166 - 170

103-3 Evaluation of the management approach 170, 173

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization 173, 183 - 184, 
187

YES SDG 8, 
SDG 13

302-3 Energy intensity 173, 183 - 184 SDG 8, 
SDG 13

302-4 Reduction of energy consumption 183 - 184 SDG 8, 
SDG 13

Water

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 166

103-2 The management approach and its components 166, 168, 
170 - 171

103-3 Evaluation of the management approach 171, 173

GRI 303: Water and 
effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 171, 183, 188

303-2 Management of water discharge-related impacts 171

303-3 Water withdrawal 184 YES

303-4 Water discharge 184 YES

303-5 Water consumption 184 YES

Emissions

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 166

103-2 The management approach and its components 24, 155, 
166 - 172

103-3 Evaluation of the management approach 24, 155, 170, 173   

GRI 305: Emissions 2016 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 183, 187 - 188 YES SDG 3, 
SDG 13

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 183, 187 - 188 YES SDG 3, 
SDG 13

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 183, 185, 
187 - 188

YES SDG 3, 
SDG 13

305-4 GHG emissions intensity 183, 185 SDG 13

GRI 102-55
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Waste

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 166

103-2 The management approach and its components 166, 168, 
170 - 171

103-3 Evaluation of the management approach 171, 173

GRI 306: Waste 2020 306-1 Waste generation and significant waste-related impacts 171, 188

306-2 Management of significant waste-related impacts 171, 188

306-3 Waste generated 173, 183, 185, 
188

YES

306-4 Waste diverted from disposal 185, 188 YES

306-5 Waste directed to disposal 185, 188 YES

Environmental assessment to suppliers

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 92

103-2 The management approach and its components 21, 92 - 95

103-3 Evaluation of the management approach 21, 92, 94

GRI 308: Supplier 
environmental 
assessment 2016

308-1 New suppliers that were  screened using 
environmental criteria

92 - 93

Employment

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 108, 117

103-2 The management approach and its components 22 - 23, 
108 - 119

103-3 Evaluation of the management approach 22 - 23, 111, 
114 - 116

GRI 401: 
Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover 177 - 179 SDG 5, SDG 8

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not pro-
vided to temporary or part-time employees

118 - 119 SDG 8

401-3 Parental leave 180 SDG 5, SDG 8

Labor/Management relations

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 108, 117

103-2 The management approach and its components 22 - 23, 
108 - 123

103-3 Evaluation of the management approach 22 - 23, 111, 
114, 116, 119

GRI 402: 
Labor/Management 
relations 2016

402-1 Minimum notice periods regarding operational changes 180 SDG 8

GRI 102-55
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Occupational health and safety

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 108, 120

103-2 The management approach and its components 23, 54, 120 - 123

103-3 Evaluation of the management approach 23, 120 - 121

GRI 403: Occupational 
health and safety 2018

403-1 Occupational health and safety management system 120 - 123

403-2 Hazard identification, risk assessment, 
and incident investigation

55, 94 - 95

403-3 Occupational health services 120

403-4 Worker participation, consultation, 
and communication on occupational health and safety

55, 120

403-5 Worker training on occupational health and safety 120 - 121

403-6 Promotion of worker health 120 - 121

403-7 Prevention and mitigation of occupational health 
and safety impacts directly linked by business 
relationships

56, 66 - 67, 100, 
103, 122 - 123

403-10 Work-related ill health (Employee only) 182 SDG 3, SDG 8

Training and education

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 108

103-2 The management approach and its components 23, 108 - 115

103-3 Evaluation of the management approach 23, 115

GRI 404: Training 
and education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 115, 181 SDG 4, SDG 5, 
SDG 8

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

181 SDG 5, SDG 8

Diversity and equal opportunity

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 108, 117

103-2 The management approach and its components 22, 117 - 119

103-3 Evaluation of the management approach 22, 118

GRI 405: Diversity 
and equal opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees 175 - 176 SDG 5, SDG 8

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men

179 SDG 5, SDG 8, 
SDG 10

Human rights assessment

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 124

103-2 The management approach and its components 21, 23, 124 - 127

103-3 Evaluation of the management approach 21, 23, 124 - 127

GRI 412: Human rights 
assessment 2016

412-1 Operations that have been subject to human rights 
reviews or impact assessments

125 - 127
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REPORT
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REPORT

Supplier social assessment

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 92

103-2 The management approach and its components 21, 92 - 95

103-3 Evaluation of the management approach 21, 92, 94

GRI 414: Supplier social 
assessment 2016

414-1 New suppliers that were  screened using 
social criteria

92 - 93

414-2 Negative social impacts in the supply chain 
and actions taken

94

Customer privacy

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 84 

103-2 The management approach and its components 21, 84 - 91

103-3 Evaluation of the management approach 21, 88

GRI 418: Customer 
privacy 2016

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data

88 SDG 16

Specific standard disclosures for the financial services sector

Product portfolio

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 98

103-2 The management approach and its components 22, 25, 99 - 104, 
156

103-3 Evaluation of the management approach 22, 25, 99 - 104, 
156  - 165

FS 7 Monetary value of products and services designed 
to deliver a specific social business for each business line 
broken down by purpose 

100 YES SDG 1, SDG 8,
SDG 9, SDG 10

FS 8 Monetary value of products and services designed 
to deliver a specific environmental business for each 
business line broken down by purpose

157 - 164

Local communities

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 98

103-2 The management approach and its components 99 - 104

103-3 Evaluation of the management approach 99 - 104

FS 13 Access points in low-populated or economically 
disadvantaged areas by types

104 SDG 1, SDG 8, 
SDG 10

FS 14 Initiatives to improve access to financial services for 
disadvantaged people

99 - 104 SDG 1, SDG 8, 
SDG 10

Financial Literacy (Former FS 16)

GRI 103: Management 
approach 2016                

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 98

103-2 The management approach and its components 22, 105 - 107

103-3 Evaluation of the management approach 22, 105 - 107

FS 16 Initiatives to enhance financial literacy by type of 
beneficiary (former FS 16)

105 - 107

GRI 102-55
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Full Response/ 

Relevant Information

Principle 1: Alignment
We will align our business strategy to be consistent with and contribute to individuals’ needs and society’s goals, as expressed in the Sustainable 
Development Goals, the Paris Climate Agreement and relevant national and regional frameworks. 

1.1 Describe (high-level) your bank’s business model, 
including the main customer segments served, 
types of products and services provided, the main 
sectors and types of activities, and where relevant 
the technologies financed across the main 
geographies in which your bank has operations 
or provides products and services. 

Established on June 8, 1945, KBank has been in business 
for over 70 years, conducting commercial banking business, 
securities business and other related businesses under 
the Financial Institution Business Act, Securities and 
Exchange Act and other related notifications. KBank Head 
Office is located in Bangkok with 43 subsidiaries, a service 
network of 839 domestic branches across Thailand and 
17 overseas offices in 8 countries, as of December 2021. 
The Bank serves personal and corporate customers through 
our customer segments: Corporate Business, SME Business, 
and Retail Business.

Our financial network provides service solutions in response 
to all financial requirements of customers, with respect to 
banking, fund management, economic and financial analyses, 
securities brokerage and financial advisory, as well as auto 
financing and leasing services. KBank endeavors to deliver 
excellent experience for our customers. 

See details 
in Information of 
KASIKORNBANK 
chapter on p. 10 - 11.

1.2 Describe how your bank has aligned 
and/or is planning to align its strategy to be 
consistent with and contribute to society’s goals, 
as expressed in the Sustainable Development 
Goals (SDGs), the Paris Climate Agreement, 
and relevant national and regional frameworks. 

KBank operates business in line with the principles of 
a Bank of Sustainability under good corporate governance 
and appropriate risk management for the balance of three 
dimensions - economy, society, and environment. 

The Bank places emphasis on the SDGs of the United Nations 
(UN) by giving priority to our material topics in order to create 
sustainable value to all stakeholders.

In 2021, the Board of Directors announced the Bank’s 
Net Zero Commitment in order to mitigate the impacts of 
climate change in consonance with the Sustainable 
Development Goals (SDGs), the Paris Agreement 
and Thailand’s aspirations. 

See details 
in Sustainable 
Development of 
KASIKORNBANK 
chapter on p. 18 - 19.

การรายงานตามหลักการธนาคารที่รับผิดชอบ
(UN Principles for Responsible Banking)

GRI 102-11, GRI 102-12
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Principle 2: Impact and Target Setting
We will work to continuously increase our positive impacts while reducing the negative impacts on, and managing the risks to, people 
and environment resulting from our activities, products and services. To this end, we will set and publish targets where we can have 
the most significant impacts. 

2.1 Impact Analysis:
Show that your bank has identified the areas 
in which it has its most significant (potential) positive 
and negative impact through an impact analysis 
that fulfills the following elements:  
a) Scope: The bank’s core business areas, 

products/services across the main geographies 
that the bank operates in have been as described 
under 1.1, have been considered in the scope of 
the analysis. 

b) Scale of Exposure: In identifying its areas of most 
significant impact the bank has considered where 
its core business/its major activities lie in terms of 
industries, technologies and geographies. 

c) Context & Relevance: Your bank has taken 
into account the most relevant challenges and 
priorities related to sustainable development 
in the countries/regions in which it operates. 

d) Scale and intensity/salience of impact: 
In identifying its areas of most significant impact, 
the bank has considered the scale and intensity/ 
salience of the (potential) social, economic and 
environmental impacts resulting from the bank’s 
activities and provision of products and services.
(your bank should have engaged with relevant 
stakeholders to help inform your analysis under 
elements c) and d)) 

 Show that building on this analysis, the bank has 
•  Identified and disclosed its areas of most 

significant (potential) positive and negative 
impact 

•  Identified strategic business opportunities 
in relation to the increase of positive impacts/ 
reduction of negative impacts 

KBank is undertaking an impact analysis of lending to different 
businesses at the portfolio level using the Portfolio Impact 
Analysis Tool of the UNEP FI to assess current and possible 
positive and negative impacts, risks and opportunities of 
such lending to the impact areas on environment, society and 
economy in our main country of operation Thailand. 
The analysis tool considers KBank’s current business 
operations and Thailand’s environmental, social and resource 
factors. The holistic impact analysis method is consisted of 
scoping, understanding Thailand context, impact analysis 
and profiles.

The analysis proceeds with the identification of the most 
prioritized and concerning impact areas for Thailand. 
From the profiles resulting from the assessment, a number of 
impact areas were identified. The Bank determines climate 
and resource efficiency as our most significant impact areas 
because of the high-country need scores which shown the 
challenges in Thailand and the loan proportion of the key 
sectors that contribute to the impact areas. 
In accordance with our portfolio analysis and assessment, 
KBank has emphasized the issues with impacts, as follows:
1. Climate: Focus is placed on the power plant industry, 

which is one of the key sectors that has negative impacts 
on climate conditions, due to massive greenhouse gas 
emissions. In our credit portfolio, this industry employs 
a variety of production technologies, for example, natural 
gas, hydropower generation, coal-fired generation, solar 
energy, and other technologies. As the original coal-fired 
power generation releases more greenhouse gas than 
other technologies, KBank has planned to revise 
our portfolio in line with the country’s goal, referring to 
reduction of greenhouse gases, to minimize financing 
for this type of project and shift to renewable energy or 
alternative energy projects in order to minimize negative 
impacts of greenhouse gas emissions.

2. Resources and efficiency: Focus is placed on 
the real estate sector, comprising of condominiums, 
office buildings, shopping complexes, etc., due to limited 
available information, such as information related to 
carbon emissions, energy efficiency, and resource 
consumption. However, this industry is subject to green 
building standards that emphasize environmental issue. 
Therefore, KBank aims to provide more financing for 
construction and improvement of buildings to achieve 
the green building standards, such as LEED and 
TREES, which certify efficiency of resource and energy 
consumption, and environmentally friendly building 
designs and material selection, as well as proper water 
resource management.

See details 
in Taskforce 
on Climate-related 
Financial Disclosure 
chapter on p. 152 - 154

Please provide your bank’s conclusion/statement if it has fulfilled the requirements regarding Impact Analysis. 

We have undertaken our impact analysis to identify most significant impact areas resulting from our lending activities, assess and prioritize 
and set targets relevant to the impact areas to increase positive impacts and reduce negative impacts. Our corporate lending is the first segment 
we assessed because of its significant impacts. The next step is planning the implementation, engaging with customers, monitoring, and reporting. 

GRI 102-11, GRI 102-12
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2.2 Target Setting 
Show that the bank has set and published a minimum 
of two Specific, Measurable (can be qualitative or 
quantitative), Achievable, Relevant and Time-bound 
(SMART) targets, which address at least two of the 
identified “areas of most significant impact”, resulting 
from the bank’s activities and provision of products 
and services. 

Show that these targets are linked to and drive 
alignment with and greater contribution to 
appropriate Sustainable Development Goals, 
the goals of the Paris Agreement, and other 
relevant international, national or regional 
frameworks. The bank should have identified 
a baseline (assessed against a particular year) 
and have set targets against this baseline. 

Show that the bank has analysed and acknowledged 
significant (potential) negative impacts of the set 
targets on other dimensions of the SDG/climate 
change/society’s goals and that it has set out relevant 
actions to mitigate those as far as feasible to 
maximize the net positive impact of the set targets. 

KBank set the targets in two most significant impact areas to 
reduce negative and increase positive impacts as follows:
1. Impact Area: Climate

- Stop financing project of new coal-fired power 
generation but continue to finance the utilities

- Completely discharge existing loans on coal-fired power 
plant by 2030

- Allocating at least Baht 100 - 200 billion in sustainable 
financing and investment by 2030 and pioneering green 
banking products.

- Achieving Net Zero in our financed portfolio in line with 
Thailand’s aspirations, accelerating this journey where 
possible.

2. Impact Area: Resources and efficiency:
- Providing financial support to green building projects 

and increase the percentage of loan outstanding of 
green building projects to total real estate portfolio from 
6.3 percent (December 2020) to 10 percent by 2025

These goals align with the Thailand’s NDC regarding the 
growth of environmentally friendly businesses, aiming to 
reduce greenhouse gas (GHG) from major sectors such as 
Power Generation, Transportation, Industrial including 
Housing and Buildings, and drive alignment with SDG7 
Affordable and clean energy, SDG13 Climate action, 
and the Paris Agreement. The key performance indicators will 
be cascaded from CEO to President, Division Head and other 
parties involved. Operating results have been monitored to 
attain the established objectives.

See details in 
Responsible Lending 
and Investment: 
ESG Credit and 
Investment chapter 
on p. 76 no.14 and
Taskforce on 
Climate-related 
Financial Disclosure 
chapter on 
p. 155 - 156.

Please provide your bank’s conclusion/statement if it has fulfilled the requirements regarding Target Setting. 

We have undertaken our impact analysis to identify most significant impact areas resulting from our lending activities, assess and prioritize 
and set targets relevant to the impact areas to increase positive impacts and reduce negative impacts. During this year, we continually develop 
the implementation plan to manage the impacts in our portfolio onwards. We will prepare sector strategy and engagement strategy 
for offering advice to customers in a bid to jointly transition towards the Net Zero commitment.

GRI 102-11, GRI 102-12
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2.3 Plans for Target Implementation and Monitoring 
Show that your bank has defined actions 
and milestones to meet the set targets. 
Show that your bank has put in place the means
to measure and monitor progress against 
the set targets. Definitions of key performance 
indicators, any changes in these definitions, 
and any rebasing of baselines should be 
transparent. 

According to the targets set in principle 2.2, KBank plans in 
the following:
1. Impact Area: Climate

1.1 Stop financing project of new coal-fired power 
generation, KBank not only communicate to senior 
management and the related departments, but also 
plan to engage with our customers to let them realize 
on Bank’s direction.

1.2 Setting annual targets to completely discharge 
existing loans on coal-fired power plant by 2030

1.3 To achieve Net Zero in our financed portfolio in line 
with Thailand’s aspirations. KBank has planned to
1.3.1 Calculate greenhouse gas emissions of each 

industry in KBank’s portfolio in accordance 
with the loans that have been provided, in 
order to prioritize the industries with significant 
greenhouse gas emissions

1.3.2 Study assessment methods of each industry, 
which depend on the readiness of data for 
calculation and reference of scenario 
(Availability of Methodology) and the readiness 
of customers’ data (Availability of Counterparty 
Data)

1.3.3 Consider industry’s ability to transition 
(Decarbonization Trend), complexity of 
operations and context of each industry for 
industry ranking

1.3.4 Prioritize industries to map out the strategy of 
portfolio transition towards Net Zero emissions, 
with focus on the industry segments with 
significant greenhouse gas emissions; such 
prioritization required discussions with 
customers to jointly set up the guidelines.

1.4 To allocate at least Baht 100 - 200 billion in 
sustainable financing and investment, KBank has 
studied and analyzed the trends and preparedness 
of customer segments and industries. We also 
discussed with the financial planning team, corporate 
strategy team, risk management team and the related 
business units to plan for the cost of this opportunity.

2. Impact Area: Resources and efficiency
2.1 To achieve 10 percent of loan outstanding of green 

building projects to total real estate portfolio by 2025, 
our Corporate Business Division has set annual 
target to monitor to attain the established target. 

See details 
in Taskforce 
on Climate-related 
Financial Disclosure 
chapter on 
p. 140 - 165.

Please provide your bank’s conclusion/statement if it has fulfilled the requirements regarding Plans for Target Implementation and Monitoring. 

The targets has been set this year, KBank will further define implementation plan, milestone and monitoring process to meet the set targets. 

GRI 102-11, GRI 102-12
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2.4 Progress on Implementing Targets 
 For each target separately:

Show that your bank has implemented the actions 
it had previously defined to meet the set target. 

Or explain why actions could not be implemented/ 
needed to be changed and how your bank is 
adapting its plan to meet its set target. 

Report on your bank’s progress over the last 
12 months towards achieving each of the set targets 
and the impact your progress resulted in. 
(where feasible and appropriate, banks should 
include quantitative disclosures) 

KBank’s commitment and targets were announced 
at the end of 2021. The implementation plan has been 
continually developed throughout the year and it is 
expected to have a progress and disclose in the next report. 

Please provide your bank’s conclusion/statement if it has fulfilled the requirements regarding Progress on Implementing Targets.

To reflect the findings from the Impact Analysis, the targets have been set in 2021. KBank will further define implementation plan, milestone, 
and monitoring process in order to meet the set targets. And we will report the progress in Sustainability Report 2022. 

Principle 3: Clients and Customers 
We will work responsibly with our clients and our customers to encourage sustainable practices and enable economic activities that create shared 
prosperity for current and future generations. 

3.1 Provide an overview of the policies and practices 
your bank has in place and/or is planning to put in 
place to promote responsible relationships with its 
customers. This should include high-level information 
on any programmes and actions implemented 
(and/or planned), their scale and, where possible, 
the results thereof. 

Based on our K-Strategy that focuses on empowering every 
customer’s life and business, KBank has organized Customer 
Deep Listening sessions or workshops with customers and 
SME Relationship Managers to understand customers’ pain 
points and needs for use in our analyses and development 
of products in response with those customers’ needs. 

KBank has also included ESG risks and opportunities as a 
factor for loan consideration through the processes of Know 
Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD). 
In the post-approval period, KBank has monitored customers’ 
loan uses per the objectives notified to KBank and their 
repayments per the due dates. We have also monitored 
impacts of economic conditions, COVID-19 and natural 
disasters on our customers, and prepared effective 
assistance guidelines for those affected customers. 
Such operations have complied with our Market Conduct 
Policy, which serves as a framework for establishing 
KBank’s sales and service processes. 

Additionally, KBank establishes an exclusion list, along with 
a sector-specific guideline by including ESG factors specific 
to each sector into the consideration to comply with 
our targets. Besides, our Relationship Managers also plan 
to engage with customers, to let them realize on the Bank’s 
direction and to work with them on the transition journey.

See details 
in Responsible 
Lending and 
Investment: 
ESG Credit and 
Investment chapter on 
p. 73, 77 - 78.

GRI 102-11, GRI 102-12
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3.2 Describe how your bank has worked with and/or is 
planning to work with its clients and customers to 
encourage sustainable practices and enable 
sustainable economic activities. This should include 
information on actions planned/implemented, 
products and services developed, and, 
where possible, the impacts achieved. 

KBank has provided training related to assessment criteria 
of ESG risks of each business and industry to ensure that our 
employees have relevant knowledge and understanding of 
such risks. 

As mentioned, our implementation plan has been developed 
throughout the year in which key business units have been 
involved. The Sustainable Development Unit, Commercial 
Credit Policy and Process Development Unit, and Active 
Credit Portfolio Management Department have been 
engaged to develop glidepath and strategy. The Corporate 
Business Division provides customers insight which have 
been considered and discussed to emerge in our plan. 
Additionally, our Relationship Managers have also been 
acknowledged on the Bank’s directions to prepare their plans 
to engage with customers further.

As a result, our employees can act as the Internal Experts for 
customers’ business analysis and for helping those customers 
through useful advice and recommendations. 

In case that any projects fail to meet the ESG risk assessment 
criteria, KBank will notify them of issues for improvements, 
related conditions, and limitations, along with suggestions so 
that the customers can achieve necessary improvements and 
corrections within the specified timeline. 

KBank has also communicated with our customers and held 
the activities related to sustainable development operations 
in the forms of online events and year-round seminars to 
raise their awareness on environmental and social issues and 
engage with customers to help them transition to low carbon 
or Net Zero.

See details 
in Responsible Lending 
and Investment: 
ESG Credit and 
Investment chapter on 
p. 73, 77 - 78 
and 82 - 83.

GRI 102-11, GRI 102-12
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Principle 4: Stakeholders
We will proactively and responsibly consult, engage and partner with relevant stakeholders to achieve society’s goals. 

4.1 Describe which stakeholders (or groups/types of 
stakeholders) your bank has consulted, engaged, 
collaborated or partnered with for the purpose of 
implementing these Principles and improving your 
bank’s impacts. This should include a high-level 
overview of how your bank has identified relevant 
stakeholders and what issues were addressed/ 
results achieved. 

The Bank evaluate and identifies stakeholders by analyzing 
the financial, environment, social, and governance impacts 
of business activities across the Bank’s value chain on 
stakeholders, as well as stakeholders’ effect on the Bank’s 
operations to be evaluated in order to identify stakeholders, 
including the shareholders, Board of Directors, employees, 
regulatory agencies, customers, counterparties/business 
partners, competitors, creditors, communities, environment 
and society.

To do this, the Bank has compiled and prioritized material 
topics that affect the economy, society and environment, 
as well as those influencing stakeholders’ decision. We have 
also considered present and future risk factors that may affect 
our operations based on the opinions of all stakeholders via 
participation processes, such as surveys and discussion. 
These viewpoints were then analyzed and prioritized 
and concluded into operational guidelines that respond to 
stakeholders’ concerns in an appropriate manner.

In addition, the Bank has joint with various associations 
and clubs such as The Thai Bankers’ Association, Carbon 
Markets Club, Thailand Carbon Neutral Network, to be 
a part of driving the Thai banking sector, other industries 
and relevant parties towards the concept and practice of 
‘sustainable development’.

See details in
Material Topics and 
Boundaries chapter 
p. 30 - 31, 
Stakeholders 
Engagement chapter 
p. 36 - 41, and 
Responsible Lending 
and Investment: ESG 
Credit and Investment 
Chapter p. 82 - 83.
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Principle 5: Governance & Culture
We will implement our commitment to these Principles through effective governance and a culture of responsible banking.

5.1 Describe the relevant governance structures, 
policies and procedures your bank has in place/
is planning to put in place to manage significant 
positive and negative (potential) impacts and support 
effective implementation of the Principles. 

KBank has established credit policies and procedures that 
manifest ESG responsibility with an operational structure 
divided into management and transaction levels, 
consisting of: 
1) the Board of Directors, which is tasked with determination 
or approval of a framework and policy of risk management, 
including ESG risks; 2) the Risk Oversight Committee with the 
duties to advise the Board of Directors on the risk supervision 
framework, to supervise top management and head of risk 
management units to comply with risk management policies 
and strategies, and to examine the adequacy of the risk 
management policy and strategies in order to ensure that risk 
management policies and strategies cover all types of existing 
and emerging risks, as well as ESG risks; 3) the Corporate 
Governance Committee engaging in supervision of 
sustainable development operations related to ESG aspects, 
by reviewing and providing advice on the operational 
guidelines and improvements for reporting to the Board of 
Directors, and holding at least four meetings a year; 
4) Sustainable Development Sub-committee in which 
the Chief Executive Officer is the Chairperson, and 
the Presidents are members in order to drive ESG operations 
within the Sustainable Development Policy and Framework. 

See details 
in Responsible 
Lending and 
Investment: 
ESG Credit and 
Investment chapter 
on p. 74 - 80 
and Taskforce on 
Climate-related 
Financial Disclosure 
chapter on 
p. 143 - 144.

5.2 Describe the initiatives and measures your bank 
has implemented or is planning to implement to foster 
a culture of responsible banking among its 
employees. This should include a high-level 
overview of capacity building, inclusion in 
remuneration structures and performance 
management and leadership communication, 
amongst others. 

In 2021, knowledge sharing sessions on Responsible 
Banking and ESG compliance were organized to employee 
throughout the organization from the Board of Directors, 
Top Management Level, Middle Management Level, and 
other parties involved, in collaboration with experts from 
domestic and international organizations. Our Board of 
Directors have been acknowledged on sustainability relevant, 
e.g. climate change, corporate governance, through BOD 
retreat workshop. 

For Top Management Level, Middle Management Level, and 
other employees involved, various training sessions and 
seminars on green taxonomy, sustainable growth have been 
conducted via regulatory agencies e.g., Bank of Thailand 
(BOT), The Stock Exchange of Thailand (SET), Climate Bond 
Initiative (CBI). Moreover, the Bank also provided knowledge 
related to credit policy and processes based on the ESG 
risk consideration criteria for employees tasked with credit 
operations and related organizations, so that they are aware 
of environmental and social impacts through the entire lending 
and investment processes.

In addition, sustainability indicators both short-term and 
long-term are included in the Balanced Scorecard (BSC) 
system of the Board of Directors’ KPIs, which will be 
cascaded from the Chief Executive Officer, President level 
to the Division Head level and other parties involved with 
successful performances. Operating results were monitored 
to attain the established objectives.

See details 
in Responsible 
Lending and 
Investment: ESG Credit 
and Investment chapter 
on p. 74 - 80, 82 - 83 
and Taskforce on 
Climate-related 
Financial Disclosure 
chapter on 
p. 143 - 144, 155 - 156 
and 165.
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Reporting and Self-Assessment Requirements High-level Summary of Bank’s Response

Reference(s)/ 
Link(s) to Bank’s 
Full Response/ 

Relevant Information

5.3 Governance Structure for Implementation of the 
Principles 

 Show that your bank has a governance structure in 
place for the implementation of the PRB, including: 
a) target-setting and actions to achieve targets set 
b) remedial action in the event of targets or 

milestones not being achieved or unexpected 
negative impacts being detected. 

The Board of Directors has assigned the Corporate 
Governance Committee to Overseeing sustainable 
development operations, meeting quarterly to determine 
guidelines for review performance and report to 
the Board of Directors. 

In 2021, KBank established the Sustainable Development 
Sub-committee in which the Chief Executive Officer is the 
Chairperson, and the Presidents are members in order to 
drive ESG operations within the Sustainable Development 
Policy and Framework. Its mission is to formulate 
frameworks and plans, supervise, monitor, and assess 
sustainable development performance in accordance with 
principles, requirements, and standards on sustainable 
development at national and international levels. A quarterly 
meeting is held to formulate guidelines for review performance 
including our Net Zero plan and the PRB target 
implementation, and report to the Corporate Governance 
Committee and the Board of Directors.

Additionally, a working team has been set up which is 
consisted of Credit Risk Management team, Sustainable 
Development team and other related business units that is 
in charge of the day-to-day implementation of the Principles, 
to report on progress made to achieve targets and general 
implementation of the Principles to Sustainable Development 
Sub-committee and Corporate Governance Committee.

See details 
in Responsible 
Lending and 
Investment: ESG 
Credit and Investment 
chapter on p. 74 - 80, 
82 - 83 and Taskforce 
on Climate-related 
Financial Disclosure 
chapter on 
p. 143 - 144, 155 - 156 
and 165.

Please provide your bank’s conclusion/statement if it has fulfilled the requirements regarding Governance Structure for Implementation 
of the Principles. 

KBank has established a governance structure for ensuring that the Principles are implemented effectively, including the setting and monitoring 
of targets. We have assembled a working team which is consisted of Credit Risk Management Team, Sustainable Development team and other 
related business units that is in charge of the day-to-day implementation of the Principles, to report on progress made to achieve targets 
and implementation of the Principles to Sustainable Development Sub-committee and Corporate Governance Committee. 
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Reporting and Self-Assessment Requirements High-level Summary of Bank’s Response

Reference(s)/ 
Link(s) to Bank’s 
Full Response/ 

Relevant Information

Principle 6: Transparency & Accountability 
We will periodically review our individual and collective implementation of these Principles and be transparent about and accountable for our positive 
and negative impacts and our contribution to society’s goals. 

6.1 Progress on Implementing the Principles 
for Responsible Banking 
Show that your bank has progressed on 
implementing the six Principles over the last 
12 months (up to 18 months in your first reporting 
after becoming a signatory) in addition to the setting 
and implementation of targets in minimum two areas 
(see 2.1 - 2.4). 

Show that your bank has considered existing 
and emerging international/regional good practices 
relevant for the implementation of the six Principles 
for Responsible Banking. Based on this, it has 
defined priorities and ambitions to align with good 
practice. 

Show that your bank has implemented/is working 
on implementing changes in existing practices to 
reflect and be in line with existing and emerging 
international/regional good practices and has made 
progress on its implementation of these Principles. 

MANAGEMENT LEVEL: 
1. The Board of Directors and the Corporate Governance 

Committee has key role to approve the framework and 
policy relevant to ESG in the following:
- The Board of Directors approved the Net Zero 

commitment.
- The Corporate Governance Committee reviewed the 

sustainable development framework and policy and 
reported to the Board of Directors.

- The Corporate Governance Committee approved 
sustainable development work plan with focus on 
provision of knowledge and ESG compliance.

2. KBank established Sustainable Development 
Sub-committee. (Details explain in section: 
5.3 Governance Structure)

3. KBank has embedded climate-related risk into credit 
risk management policy and introduced Risk Appetite 
Statement.

OPERATIONAL LEVEL: 
1. KBank developed the consideration guidelines for 

specific industrial sectors (Sector-Specific Guidelines) 
and identified additional business types in the 
Exclusion List, as well as preparing the General ESG 
Screen Form based on internationally accepted 
guidelines and standards. 

2. KBank has implemented the Climate-related scenario 
analysis with qualitative and quantitative in accordance 
with TCFD recommendations. 

3. KBank is now undertaking an impact analysis of lending 
to different businesses at the portfolio level, by using the 
Portfolio Impact Analysis Tool of UNEP FI. 

4. KBank implemented the assessment processes of human 
rights risk in line with the UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights. 

5. KBank provided knowledge related to sustainable 
development and ESG risks for employees involved with 
the credit operations, related agencies, customers, and 
suppliers. 

6. KBanks studies various international standards and 
measuring tools e.g. SBTi, PCAF, PACTA, TCFD, etc. to 
quantify financed emissions and setting goals in order to 
achieve Net Zero commitment. 

7. KBank joined hands with regulatory agencies, public 
sector, private sector, non-profit organizations, and civil 
society to discuss and share views, as well as study 
the possibility of preparing ESG responsible lending 
guidelines and framework. To achieve Net Zero 
commitment, KBank along with 10 organizations, 
jointly established “the Carbon Markets Club”. A first for 
Thailand, the club supports carbon credit and Renewable 
Energy Certificate (REC) trading to reduce greenhouse 
gases towards a Net Zero society. Moreover, the Bank 
also be the member of Thailand Carbon Neutral Network 
(TCNN) aims to build the capacity of the Bank to 
participate in the carbon credit market.

See details 
in Sustainable 
Development of 
KASIKORNBANK 
chapter on p. 27, 
Responsible Lending 
and Investment: 
ESG Credit and 
Investment chapter 
on p. 73 - 83 and 
Taskforce on 
Climate-related 
Financial Disclosure 
chapter on 
p. 140 - 165.

Please provide your bank’s conclusion/statement if it has fulfilled the requirements regarding Progress on Implementing the Principles for Responsible 
Banking.

In 2021, the Board of Directors approved the strategic directions of KBank in order to meet the SDGs. KBank carried out material sustainable 
development operations in alignment with the strategic directions. We have considered the international principles and practices relevant for 
the principles such as SBTi, PCAF, ICP, etc. to help implementing the six Principles for Responsible Banking. In addition, we also joined hand 
with various organizations, for instance, Carbon Markets Club, Thailand Carbon Neutral Network to implement the Principles.
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การปฏิบัติตามขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ

ประเด็น หลักการสากล แนวทางการดําเนินงาน 

สิทธิมนุษยชน 1. สนับสนุนและเคารพ
ในเร่ืองการปกปอง
สิทธิมนุษยชนที่
ประกาศในระดับสากล
ตามขอบเขตอํานาจ
ที่เอ้ืออํานวย 

2. หมั่นตรวจตราดูแล 
มิใหธุรกิจของตน
เขาไปมีสวนเก่ียวของ
กับการลวงละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

• คณะกรรมการธนาคารพิจารณาทบทวนนโยบายดานสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 
เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินดานความย่ังยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 
และทบทวนปรับปรุง เปาหมายระยะยาวดานการพัฒนาอยางย่ังยืนป 2564 - 2568 
ใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจมากขึ้น

• ธนาคารกําหนดตัวชี้วัดความย่ังยืนระยะยาว 5 ป ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและความแตกตาง
หลากหลายเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายใหเปนรูปธรรม

• กําหนดเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชนไวในจรรยาบรรณของพนักงาน
• ธนาคารกําหนดนโยบายการใหเครดิตแกธุรกรรมตางๆ ที่ไมฝาฝนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
ของสังคม โดยกําหนดประเภทเครดิตและผูขอเครดิตท่ีธนาคารไมใหการสนับสนุน อาทิ 
ธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการใชแรงงานผิดกฎหมาย แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
แรงงานทาส แรงงานเด็กท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานแรงงานท่ีเก่ียวของ 

• กําหนดใหโครงการ Project Finance ที่ดําเนินการในตางประเทศท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมและสังคมอยางมีนัยสําคัญจะตองมีการปฏิบัติตามขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม
และสังคมของประเทศท่ีโครงการไปดําเนินการ (Host Country) รวมถึงขอกําหนดหรือ
มาตรฐานดานส่ิงแวดลอมและสังคมท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล

• จัดทํากระบวนการประเมินความเส่ียงและทะเบียนความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Risk Assessment and Risks Register) การวิเคราะหสถานะดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Due Diligence) โดยจัดประชุมผูมีสวนไดเสียภายในธนาคารและกิจการรวมคา (K LINE) 
เพ่ือรวมกันประเมินความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร 

• จัดทํามาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบ ปองกัน บรรเทา และจัดการประเด็นสําคัญดานสิทธิมนุษยชน 
• ประกาศยุทธศาสตร Corporate Citizenship 2562 - 2566 โดยนําประเด็นดานสิทธิมนุษยชน 
เปนหน่ึงในยุทธศาสตรที่ธนาคารใหความสําคัญ 

• จัดประชุมคูคาในหัวขอ Procurement insights and strategic approaches 2022 โดยมีประเด็น
ดานแรงงานและสิทธิมนุษยชนเปนหัวขอหน่ึงในการสัมมนา 

• รวมลงนามในบันทึกขอตกลงเร่ืองกําหนดแนวทางการดําเนินกิจการธนาคารอยางย่ังยืน
ดานการใหสินเช่ืออยางรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending) 
รวมกับธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย 
เพ่ือยกระดับแนวทางการใหสินเช่ืออยางย่ังยืนของระบบธนาคารไทยใหเปนไปอยางย่ังยืนในป 2562
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ประเด็น หลักการสากล แนวทางการดําเนินงาน 

แรงงาน 3. สงเสริมสนับสนุน 
เสรีภาพในการรวม
กลุมของแรงงาน 
และการรับรองสิทธิ
ในการรวมเจรจา
ตอรอง 

4. ขจัดการใชแรงงาน
เกณฑ และแรงงาน
ที่ใชการบังคับ
ในทุกรูปแบบ 

5. ขจัดการใชแรงงานเด็ก 
6. ขจัดการเลือกปฏิบัติ

ในเร่ืองการจาง
แรงงานและ
การประกอบอาชีพ 

• ธนาคารกําหนดนโยบายการใหเครดิตแกธุรกรรมตางๆ ที่ไมฝาฝนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
ของสังคม โดยกําหนดประเภทเครดิตและผูขอเครดิตที่ธนาคารไมใหการสนับสนุน อาทิ 
ธุรกิจท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการใชแรงงานผิดกฎหมาย แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
แรงงานทาส แรงงานเด็กท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานแรงงานท่ีเก่ียวของ 

• กําหนดใหโครงการ Project Finance ที่ดําเนินการในตางประเทศท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมและสังคมอยางมีนัยสําคัญจะตองมีการปฏิบัติตามขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม
และสังคมของประเทศท่ีโครงการไปดําเนินการ (Host Country) รวมถึงขอกําหนดหรือมาตรฐาน
ดานส่ิงแวดลอมและสังคมท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล

• กําหนดเร่ืองการปฏิบัติตอพนักงานไวในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
ของพนักงานในการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และกีดกันแรงงาน 
ตลอดจนใหผลประโยชนที่สามารถเทียบเคียงกับบริษัทช้ันนําท่ัวไป จัดสรรใหมีสวัสดิการ
และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี 

• สนับสนุนและจัดใหมีสหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทยและสหภาพแรงงานผูบังคับบัญชา
ธนาคารกสิกรไทยเพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง 
และระหวางลูกจางดวยกัน 

• ธนาคารไมยอมรับการใชแรงงานบังคับและการใชแรงงานเด็กทุกรูปแบบ รวมท้ังไมยอมรับ
การเลือกปฏิบัติในการจางงานและในท่ีทํางานท้ังกรณีแรงงานทองถ่ินและแรงงานขามชาติ 
รวมถึงไมยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ในการจางงาน
และการทํางาน การลวงละเมิดคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ รวมถึงความเสียหาย
ทางจิตวิทยาทุกรูปแบบ 

• ประกาศแนวทางการบริหารความแตกตางหลากหลายเพ่ือยึดถือเปนแนวปฏิบัติทั่วท้ังองคกร 
• สนับสนุนสงเสริมคนพิการใหมีโอกาสประกอบอาชีพ เพ่ือดํารงอยูในสังคมดวยความภาคภูมิใจ 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

• กําหนดนโยบายการรับแจงขอมูลหรือขอรองเรียน และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรองทุกข
ของพนักงาน และจัดใหมีชองทางการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของพนักงาน เชน 
ศูนยฮอทไลนพนักงานสัมพันธ 

• รวมประชมุแลกเปลีย่นความคิดเห็นดานการบริหารแรงงานสัมพนัธกับกลุมธนาคารพาณิชยไทยอืน่ๆ 
เพ่ือยกระดับการบริหารแรงงานสัมพันธทั้งอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

• จัดประชุมคูคาในหัวขอ Procurement insights and strategic approaches 2022
โดยมีประเด็นดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน เปนหัวขอหน่ึงในการสัมมนา 

• รวมลงนามในบันทึกขอตกลงเร่ืองกําหนดแนวทางการดําเนินกิจการธนาคารอยางย่ังยืน
ดานการใหสินเช่ืออยางรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending) 
รวมกับธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย 
เพ่ือยกระดับแนวทางการใหสินเช่ืออยางย่ังยืนของระบบธนาคารไทยใหเปนไปอยางย่ังยืนในป 2562
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ประเด็น หลักการสากล แนวทางการดําเนินงาน 

สิ่งแวดลอม 7. สนับสนุนแนวทาง
การระแวดระวัง
ในการดําเนินงาน
ที่อาจจะสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม 

8. อาสาจัดทํากิจกรรม
ที่สงเสริมการยกระดับ
ความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม 

9. สงเสริมการพัฒนา 
และการเผยแพร 
เทคโนโลยีที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

• คณะกรรมการธนาคารอนุมัติเปาหมายในการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย 
(Net Zero Commitment) ไดแก

1. ธนาคารกสิกรไทยมุงมั่นท่ีจะดําเนินการเพ่ือเพ่ิมอํานาจใหทุกชีวิตและธุรกิจของลูกคา 
 และพรอมสนับสนุนลูกคากาวสูเศรษฐกิจการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย ทั้งน้ี ความย่ังยืน
 ไดฝงแนนในวิถีการดําเนินธุรกิจและการใหบริการลูกคาของธนาคาร

2. ธนาคารมุงมั่นใหการสนับสนุนประเทศไทยและลูกคาของธนาคารท่ีอยูในระบบเศรษฐกิจ 
 ทั้งภูมิภาค ในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก อีกท้ังจะสนับสนุนความพยายามของ  
 ประชาคมโลกในชวงเปล่ียนผานเขาสูการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยภายใน พ.ศ. 2593 
 (ค.ศ. 2050) ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายความตกลงปารีส

3. ธนาคารมุงมั่นเปนธนาคารแหงความย่ังยืนช้ันนําของประเทศไทย โดยสนับสนุน
 ดานการเงินและการลงทุนเพ่ือความย่ังยืน ไมนอยกวา 1 - 2 แสนลานบาท ภายใน พ.ศ. 2573 
 (ค.ศ. 2030) และจะเปนผูบกุเบิกการเสนอผลิตภัณฑและบรกิารทางการเงินท่ีเปนมิตรตอสิง่แวดลอม 

4. ธนาคารกําหนดเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยจากการดําเนินงาน
 ของธนาคาร (ขอบเขตท่ี 1 และ 2)* ภายใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) รวมท้ังกําหนดเปาหมาย
 การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยในพอรตโฟลิโอของธนาคารใหสอดคลองกับเปาหมาย
 ของประเทศไทย และจะเรงดําเนินการในสวนท่ีเปนไปไดใหรวดเร็วข้ึน

• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการพิจารณาอนุมัติการลงนามเขารวม “หลักการธนาคารท่ีรับผิดชอบ” 
ของสํานักงานโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติวาดวยขอริเร่ิมดานการเงิน ในป 2563

• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการพิจารณาอนุมัติการเขารวมเปนผูสนับสนุนมาตรฐานการเปดเผย
ขอมูลทางการเงินท่ีเก่ียวของกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures: TCFD) ในป 2563

• ธนาคารกําหนดนโยบายการใหเครดิตแกธุรกรรมตางๆ ที่ไมฝาฝนกฎหมายหรือทําลายส่ิงแวดลอม 
โดยกําหนดประเภทเครดิตและผูขอเครดิตท่ีธนาคารไมใหการสนับสนุน อาทิ ธุรกิจท่ีมี
ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมโดยการใช ยึดถือ หรือครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย อันมีลักษณะเปนการคา เครดิตท่ีฝาฝนกฎหมายดานส่ิงแวดลอมของประเทศ 
เครดิตท่ีเก่ียวของกับการบุกรุกปาชายเลนหรือแผนงานท่ีจะเปล่ียนแปลงสภาพของปาชายเลน

• กําหนดใหโครงการ Project Finance ที่ดําเนินการในตางประเทศท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมและสังคมอยางมีนัยสําคัญจะตองมีการปฏิบัติตามขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม
และสังคมของประเทศท่ีโครงการไปดําเนินการ (Host Country) รวมถึงขอกําหนดหรือมาตรฐาน
ดานส่ิงแวดลอมและสังคมท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล

• สงเสริมใหความรูดานการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกผูประกอบการ
ในกลุมธุรกิจตางๆ 

• สนับสนุนการใหสินเช่ือและการลงทุนดานพลังงานทดแทนและดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนธุรกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

• กําหนดเปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของธนาคารลง 
ใหไดรอยละ 4.2 (เทียบปฐาน 2563)

• กําหนดกลยุทธการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย
• ทํากิจกรรมชดเชยคารบอนเพ่ือทําใหการปลอยกาซเรือนกระจกเปนศูนย (Carbon Neutral) 
และไดรับการรับรองเครื่องหมายคารบอนฟุตพร้ินทขององคกร

• ปรับเปาหมายระยะยาว 5 ป ดานส่ิงแวดลอม เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย
การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย
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ประเด็น หลักการสากล แนวทางการดําเนินงาน 

• กําหนดแนวทางการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม และแผนระยะยาว 5 ป เพ่ือลดการปลอย
กาซเรือนกระจก 

• กําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานใหเปนไปตามมาตรฐานอาคารสถาปตยกรรม
สีเขียว ซึ่งเนนการประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

• กําหนดใหมีการใชอุปกรณและระบบประกอบอาคารท่ีมีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูง
เพ่ืออนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม เชน โครงการจัดทําแผงโซลารเซลลในการผลิตไฟฟา
สําหรับใชภายในอาคาร 

• จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทําดี ทําได” เพ่ือสงเสริมใหพนักงานทําจิตอาสาดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ในชุมชนตางๆ ที่สาขาดําเนินงานอยูทั่วประเทศ 

• จัดประชุมคูคาในหัวขอ Procurement insights and strategic approaches 2022
โดยมีประเด็นดานส่ิงแวดลอมเปนหัวขอหน่ึงในการสัมมนา 

• รวมลงนามในบันทึกขอตกลงเร่ืองกําหนดแนวทางการดําเนินกิจการธนาคารอยางย่ังยืน
ดานการใหสินเช่ืออยางรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending) 
รวมกับธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย 
เพ่ือยกระดับแนวทางการใหสินเช่ืออยางย่ังยืนของระบบธนาคารไทยใหเปนไปอยางย่ังยืนในป 2562

การตอตาน
การทุจริต
คอรรัปชั่น

10. ดําเนินงาน
ในการตอตาน
การทุจริต รวมทั้ง
การกรรโชก 
และการใหสินบน
ในทุกรูปแบบ

• รวมลงนามในคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริต ไดรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต และไดรับการตออายุการเปนสมาชิกอยางตอเน่ือง 

• กําหนดนโยบายการใหเครดิตแกธุรกรรมตางๆ ที่ไมฝาฝนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
• ประกาศนโยบายการงดรับของขวัญและนโยบายการปองกันการหาผลประโยชนในหนาท่ีโดยมิชอบ 
และกําหนดเร่ืองการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบไวในจรรยาบรรณของพนักงาน

• กําหนดนโยบายการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส (Whistle Blowing Policy) รวมถึงมีมาตรการคุมครอง
ผูใหขอมูล

• สื่อความนโยบายการงดรับของขวัญและนโยบายการปองกันการหาผลประโยชนในหนาท่ีโดยมิชอบ
แกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยอยางตอเน่ือง

• จัดประชุมคูคาในหัวขอ Procurement insights and strategic approaches 2022 เพ่ือเนนย้ํา
กระบวนการจัดซื้อจัดจางของธนาคารและการสนับสนุนใหคูคาดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่จะไมมีสวนเก่ียวของกับการคอรรัปชั่น และสงเสริมใหคูคาสมัครเขารวมเปนสมาชิกแนวรวม
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

• รวมลงนามในบันทึกขอตกลงเร่ืองกําหนดแนวทางการดําเนินกิจการธนาคารอยางย่ังยืน
ดานการใหสินเช่ืออยางรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending) 
รวมกับธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย 
เพ่ือยกระดับแนวทางการใหสินเช่ืออยางย่ังยืนของระบบธนาคารไทยใหเปนไปอยางย่ังยืน
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ธนาคารพาณิชยไทยแหงแรก
ท่ีไดรับรางวัลการดําเนินธุรกิจ
คารบอนต่ําและยั่งยืน
ในระดับยอดเย่ียม ประจําป 2564
รางวัลนี้มอบใหแกองคกรท่ีเปนแบบอยางท่ีดี
ในการดําเนินธุรกิจคารบอนตํ่าและย่ังยืน 
มีความมุงมั่นในการบริหารจัดการ
เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ
อยางย่ังยืน จัดโดยองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

ธนาคารไดรับคัดเลือกใหเปน
บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูในรายชื่อ 
หุนย่ังยืน” Thailand Sustainability 
Investment หรือ THSI ประจําป 2564 
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับคัดเลือกเปนปที่ 6 

(2558, 2560 - 2564)

ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผูถือหุน 
ในระดับ “ดีเยี่ยม” ประจําป 2564 
จากโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผูถือหุน 
จัดโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
รวมกับสํานักงาน คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ธนาคารพาณิชยไทยแหงแรก
ท่ีชดเชยคารบอนเปนศูนย 
เพ่ือใหการปลอยกาซเรือนกระจก
ขององคกรเทากับศูนย (Carbon Neutral) 
นับเปนตนแบบองคกรธุรกิจลดโลกรอน 
อันจะนําไปสูการสรางสังคมคารบอนตํ่า 
ขับเคล่ือนธุรกิจไทยใหมีความย่ังยืน

ไดรับคัดเลือกเปนปที่ 3 ติดตอกัน 
(2561 - 2562, 2564)

ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ 
ในระดับ “ดีเลิศ” ประจําป 2564 
จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนไทย 
จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ใบรับรอง ESG 100 Certificate 2564 
ธนาคารไดรับการคัดเลือกเปนหน่ึง
ใน 100 บริษัทท่ีมีความโดดเดน
ในการดําเนินธุรกิจ ดานส่ิงแวดลอม สังคม 
และธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒน

ไดรับคัดเลือกเปนปที่ 6 ติดตอกัน 
(2559 - 2564)

รางวัลและการประเมินดานการพัฒนาอยางย่ังยืน

รางวัล Highly Commended in
Sustainability Awards
(เดิมใชชื่อรางวัล Outstanding 
Sustainability)
ในกลุมบรษิทัจดทะเบียนท่ีมมีลูคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาดสูงกวา 100,000 ลานบาท 
จากงาน SET Awards ประจําป 2564 
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ระดับประเทศ



รางวัลและการประเมินดานการพัฒนาอยางย่ังยืน รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564      ธนาคารกสิกรไทย 213

ธนาคารกสิกรไทยไดรับการจัดอันดับ AA 
ซึ่งถือวาเปนระดับผูนําในการดําเนินการ
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 
ในกลุมธนาคารของตลาดประเทศเกิดใหม 

ธนาคารไดรับการคัดเลือกเปนหน่ึงในสมาชิก 
ดัชนี FTSE4Good Emerging Index 
ประจําป 2564 เปนปที่ 6 ติดตอกัน 
กลุมดัชนี FTSE4Good Series นี้ จัดทําข้ึน
เพ่ือชวยใหนักลงทุนสามารถนําเอาปจจัย
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environment, Social and Governance: 
ESG) มาใชพิจารณาเพ่ือตัดสินใจในการ
ลงทุน โดยกลุมดัชนีนี้ไดคัดเลือกบริษัทท่ีมี
การบริหารจัดการความเส่ียงดาน ESG ที่ดี 
เพ่ือใหกองทุนตางๆ (Tracker Fund) และ
ผลิตภัณฑตราสารทางการเงินท่ีมีโครงสราง
ซับซอน (Structured Products) ใชเปนดัชนี
อางอิงและเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกปที่ 6 ติดตอกัน 
(2559 - 2564)

ธนาคารไดรับการประเมินผลดานการบริหาร 
จัดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
ดัชนีชี้วัดดานความย่ังยืน Carbon 
Disclosure Project (CDP) ประจําป 2564 
ในระดับเกรด A- (Leadership Level) 
โดย CDP เปนมาตรฐานสําหรับการเปดเผย
ขอมูลคารบอนและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีสําคัญตอตลาดโลก 
อีกท้ังยังเปนฐานขอมูลออนไลน
ดานการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG) 
ขององคกรท่ีใหญที่สุดในโลก 
และมีนักลงทุนจํานวนมากใหความเช่ือมั่น
ในขอมูลของ CDP เพ่ือใชสําหรับการลงทุน
และการตัดสินใจตางๆ

ระดับสากล

ธนาคารไดรับรางวัลความย่ังยืน S&P Global
Sustainability Award จาก S&P Global 
ดวยคะแนน S&P Global ESG Score 
สูงในระดับ Gold Class โดยมีการประกาศ
รายช่ือบริษัท ผูไดรับรางวัลในรายงาน 
Sustainability Yearbook 2022

ธนาคารไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกดัชนี
แหงความย่ังยืน Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI) ประจําป 2564 ทั้งในระดับโลก 
DJSI World และกลุมตลาด เกิดใหม DJSI 
Emerging Markets เปนปท่ี 6 ติดตอกัน 
ถือเปนธนาคารไทยแหงแรกในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนท่ีไดรับเลือก ใหเปน
สมาชิกดัชนีตัวชี้วัดดานความย่ังยืนระดับโลก

ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกปที่ 6 ติดตอกัน 
(2559 - 2564)

ธนาคารกสิกรไทยไดรับคัดเลือกใหเปน 
สมาชิกในดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศ 
Bloomberg Gender-Equality Index 
(GEI) ประจําป 2565 เปนธนาคาร
แหงแรกและแหงเดียวจาก 418 บริษทั
ที่เปนสมาชิก โดยเปนดัชนีที่สะทอนถึง
ความมุงมั่นของบริษัทในการรายงาน
ถึงความโปรงใสในดานความเสมอภาค
ทางเพศ และดานความกาวหนาในหนาท่ี
การงานของผูหญิง 

ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกปที่ 4 ติดตอกัน 
(2562 - 2565)
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บทความบางบทความที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้เปนบทความคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statement) เก่ียวกับฐานะทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งธนาคารไดจัดทําข้ึนโดยอาศัยสมมติฐานหลายประการ รวมท้ังอาศัยขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นๆ ที่ไดมาจากแหลงขอมูลภายนอก
เทาท่ีมอียู ณ วันท่ีทีบ่ทความดังกลาวไดถูกจดัทําข้ึน บทความท่ีมคีาํเชนวา “คาดวา” “เชือ่วา” “ประมาณวา” เปนตน และขอความอ่ืนในทํานองเดียวกันน้ันจดัเปนบทความคาดการณในอนาคต
ซึ่งอาจมีความไมแนนอนและเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา อันเน่ืองมาจากเหตุการณในอนาคตตางๆ รวมถึงแตไมจํากัดอยูเพียงการเปล่ียนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรือกฎระเบียบ
ระดับโลกหรือระดับประเทศ ดงัน้ัน ผูอานหรือผูรบัขอมลูจงึตองศกึษาบทความดวยความระมัดระวังและใชวิจารณญาณของตนเอง รวมท้ังพิจารณาขอเท็จจรงิ/ขอมลูท่ีอาจมกีารเปล่ียนแปลงไป
ใหรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุนหรือเขาทําธุรกรรม



หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564
กรุณาติดตอ

สวนการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 
สํานักเลขานุการบริษัท 
สายงานเลขาธิการองคการ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 
ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท  :  02-4702984 
โทรสาร  : 02-4702690

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับ
รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 2564

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ทานมีความคิดเห็นอยางไรหลังจากอาน
รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนของธนาคาร

ระดับความเขาใจ

O  เขาใจมากท่ีสุด
O เขาใจมาก
O เขาใจปานกลาง
O เขาใจนอย
O เขาใจนอยท่ีสุด

ความพึงพอใจโดยรวม

O พอใจมากท่ีสุด
O พอใจมาก
O พอใจปานกลาง
O พอใจเล็กนอย
O พอใจนอยท่ีสุด

ทานชอบเนื้อหาของรายงานฯ  
สวนใดมากท่ีสุด

O การพัฒนาอยางย่ังยืน
O มิติเศรษฐกิจ
O มิติสังคม
O มิติสิ่งแวดลอม
O ผลการดําเนินงาน
 ดานเศรษฐกิจ สังคม 
 และสิ่งแวดลอม

ทานเกี่ยวของกับธนาคาร
ในรูปแบบใด

O ผูใชผลิตภัณฑ/บริการ
O ผูรับบริการ
O ผูดูแลงานดาน SD/CSR
 ของหนวยงาน
O ผูดูแลงานดานส่ิงแวดลอม
 ของหนวยงาน
O ผูเชี่ยวชาญดานส่ิงแวดลอม
O สื่อมวลชน
O หนวยงานราชการ
O พนักงานธนาคารกสิกรไทย
O คูธุรกิจธนาคารกสิกรไทย
O ผูถือหุน/นักลงทุน
O หนวยงานเอกชน
O นักเรียน/นักศึกษา
O อื่นๆ  .......................................   
 

หลังจากอานรายงานฯ แลว 
ทานมีความคิดเห็นอยางไร
เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย

O ชื่นชอบมากขึ้น
O ชื่นชอบเทาเดิม
O ชื่นชอบลดลง

แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดทํา
รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 2564

เรียน ผูมีสวนไดเสีย

ธนาคารขอขอบคุณ ที่ทานไดใหการสนับสนุน
การดําเนินงานของธนาคารดวยดีมาโดยตลอด
และขอเรียนใหทราบวา ธนาคารไดจัดทํา
รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 2564 
เสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยเน้ือหารายงาน
เปนการรวบรวมการดําเนินงานของธนาคาร
ที่ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
นอกจากน้ี ยังไดรวบรวมการดําเนินโครงการ
และกิจกรรมของธนาคารท่ีชวยสรางมูลคาเพ่ิม
ใหแกสังคมในป 2564
ธนาคารขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกทาน
ที่สละเวลาในการอานและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดทํารายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน
ซึ่งอยูในเอกสารฉบับนี้หรือในเว็บไซตของธนาคาร 
ขอคิดเห็นและคําแนะนําของทาน
มีคุณคาย่ิงท่ีจะชวยปรับปรุงการทํางาน
และการพัฒนาการจัดทํารายงาน
ของธนาคารใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น



บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(ต.)/2912 ปณศ. ราษฎรบูรณะ

ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณียากร

สวนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สํานักเลขานุการบริษัท
สายงานเลขาธิการองคการ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ตู ปณ. 1399
ปณศ. ราษฎรบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
10140



ดวยเจตนารมณ “กรีน ดีเอ็นเอ” รายงานฉบับนี้ใชกระดาษจากตนไมที่ปลูก

โดยการบริหารจัดการป าไมอยางย่ังยืน และกระบวนการผลิตกระดาษ

ที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม ตลอดจนใชหมึกพิมพที่ทําจากถ่ัวเหลือง

ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 02-2220000
โทรสาร : 02-4701144
K-Contact Center : 02-8888888    
สวิฟท : KASITHBK
อีเมล : info@kasikornbank.com
เว็บไซต : www.kasikornbank.com

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
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STRIVE TOWARDS NET ZERO SOCIETY

Average Temperature Change in Thailand since 1901 - 2021
Warming Stripes Image by Professor Ed Hawkins (University of Reading)
https://showyourstripes.info/s/asia/thailand
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